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ABSTRACT 

ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA 

SERIKAT MENGENAI PERDAGANGAN LETHAL DEFENSIVE WEAPONS 

PADA UKRAINA TAHUN 2016-2018 

Fiona Putri Utami 

This research contain U.S. foreign Policy making process about lethal defensive 

weapons transfer to Ukraine in 2016 to 2018. The reason of writer to make this 

research is find out decision making process of U.S. foreign policy about transfer 

lethal defensive weapons to Ukraine through Organizational Process Model of  

Conceptual Model by Graham T Allison. It means that the writer uses 

Organizational Process Model for this research. Main Argument of this research is 

the decision making of foreign policy through a whole Organizational process 

include Organizational Actors, Factored Problems and Fractioned Power, 

Parochial Priorities, Preceptions, and Issues, Actions as Organizational Outputs, 

Central Coordinator and Control, hingga Decision of Government Leaders. 

Writer uses qualitative research for this research. 

 

Keywords: Foreign policy, U.S. Foreign policy, United States, Ukraine  
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ABSTRAK 

ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA 

SERIKAT MENGENAI PERDAGANGAN LETHAL DEFENSIVE WEAPONS 

PADA UKRAINA TAHUN 2016-2018 

Fiona Putri Utami 

Penelitian ini mencakup analisis tentang perumusan kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat mengenai perdagangan lethal defensive weapons pada Ukraina 

tahun 2016-2018. Alasan penulis membuat penelitian ini adalah untuk mengetahui 

proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan menggunakan 

salah satu dari tiga model konseptual Graham T Allison yaitu Model Proses 

Organisasional. Hal ini berarti penulis menggunakan Model Proses 

Organisasional terkait proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 

Argumen Utama penulis dalam penelitian ini adalah pembuatan kebijakan 

tersebut melewati serangkaian proses organisasional yang meliputi 

Organizational Actors, Factored Problems and Fractioned Power, Parochial 

Priorities, Preceptions, and Issues, Actions as Organizational Outputs, Central 

Coordinator and Control, hingga Decision of Government Leaders. Dalam hal ini, 

penulis menggunakan penelitian kualitatif. 

 

Kata kunci: Kebijakan luar negeri, Kebijakan luar negeri Amerika Serikat, 

Amerika Serikat, Ukraina 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak dilantiknya Presiden Amerika Serikat ke-45 dari Partai Republik 

sekaligus presiden tertua yang pernah menjabat yaitu Donald John Trump atau 

yang lebih dikenal sebagai Donald Trump. Presiden kelahiran 14 Juni  1946 

tersebut bahkan sudah menarik perhatian internasional sejak pencalonannya pada 

tahun 2015. Hingga saat ini Trump juga masih menjadi perhatian dunia dengan 

beberapa kebijakannya seperti kebijakan imigrasi (membangun tembok pembatas 

antara Amerika Serikat dan Meksiko, pemeriksaan latar belakang ketat dan 

terhadap imigran khususnya muslim, deportasi imigran gelap, dan lain-lain), 

renegoisasi mengenai hubungan dangang Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan 

lain-lain. 

Salah satu kebijakan lainnya yang membuat banyak pihak terkejut adalah 

tentang disetujuinya perdagangan senjata pertahanan mematikan (lethal defensive 

weapons) ke Ukraina atas nama Ukrainian Freedom Support Act 2014. Kebijakan 

ini juga telah mendapat persetujuan dari The Trump Administration dan didukung 

oleh Top Trump National Security Cabinet Officials dan Kongres.1 Atas kebijakan 

tersebut, dikonfirmasi oleh administrasi resmi bahwa Kementerian Luar Negeri 

mereka telah menyetujui lisensi komersil yang menangani ekspor Model M107A1 

                                                             
1 Josh Rogin, Trump administration approves lethal arms sales to Ukraine, 

https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-

lethal-arms-sales-to-ukraine/?utm_term=.c105ac79948e (diakses tanggal 25 Desember 2017) 

https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-lethal-arms-sales-to-ukraine/?utm_term=.c105ac79948e
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-lethal-arms-sales-to-ukraine/?utm_term=.c105ac79948e
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Sniper Systems, amunisi, dan suku cadang beserta asesorisnya ke Ukraina, dengan 

nilai 41,5 juta dolar. 2  Namun masih belum ada persetujuan mengenai ekspor 

senjata berat atas permintaan pemerintah Ukraina seperti halnya Javelin antitank 

missiles. 3  Namun pada bulan Maret 2018 akhirnya Amerika Serikat 

mengumumkan akan menjual sebanyak 210 Javeline anti-tank missiles dan 37 

launchers, yang bekisar 47 juta Dolar Amerika.4 Awal dari adanya kebijakan ini 

merupakan proposal dari Pentagon dan Kementerian Luar Negeri pada White 

House tahun 2017 lalu.  Namun menurut juru bicara Menteri Pertahanan, pada 

saat itu tidak ada keputusan apapun dari White House karena masih belum jelas 

apakah Presiden Trump sudah mengetahui mengenai proposal tersebut.5 

Sebenarnya kebijakan perdagangan senjata ke Ukraina ini telah ada sejak 

tahun 2014 dibawah pemerintahan Barack Obama, namun bukan merupakan 

perdagangan komersil yang besar dan hanya sebagai keputusan De Facto untuk 

tidak menyediakan senjata mematikan kepada militer Ukraina. 6  Pemerintahan 

Obama pun telah lama menahan permintaan senjata dari Kiev tersebut karena 

ditakutkan akan semakin meningkatkan konflik dan membawa pasukan Ukraina 

                                                             
2 ibid 
3 ibid 
4 Connor Finnegan, US Announces Sale of anti-tank Missiles to Ukraine over Russian Opposition, 

https://abcnews.go.com/International/us-announces-sale-anti-tank-missiles-ukraine-

russian/story?id=53450406 (diakses pada tanggal 24 November 2018) 
5 Eric Schmitt dan Andrew E. Kramer, Pentagon and State Departement Said to Propose Arming 

Ukraine, https://www.nytimes.com/2017/08/01/world/europe/pentagon-and-state-department-are-

said-to-propose-arming-ukraine.html (diakses pada tanggal 25 November 2018) 
6Jeet Heer, The Dangerous Incoherence of Trump’s Russia Policy, 

https://newrepublic.com/article/146397/dangerous-incoherence-trumps-russia-policy (diakses 

tanggal 25 Desember 2017) 

https://abcnews.go.com/International/us-announces-sale-anti-tank-missiles-ukraine-russian/story?id=53450406
https://abcnews.go.com/International/us-announces-sale-anti-tank-missiles-ukraine-russian/story?id=53450406
https://www.nytimes.com/2017/08/01/world/europe/pentagon-and-state-department-are-said-to-propose-arming-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2017/08/01/world/europe/pentagon-and-state-department-are-said-to-propose-arming-ukraine.html
https://newrepublic.com/article/146397/dangerous-incoherence-trumps-russia-policy
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untuk melawan Rusia, dalam arti menimbulkan internasionalisasi perang. 7 

Kemudian dalam Pemerintahan Trump, kebijakan ini berubah menjadi 

perdagangan senjata secara besar dan melibatkan senjata mematikan. Dibawah 

proposal baru yang di laporkan oleh The Wall Street Journal, Pemerintahan 

Trump akan menyediakan senjata anti-tank (Javelin Missiles), kemungkinan juga 

senjata anti pesawat, dan beberapa senjata tambahan lainya.8 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika serikat menyatakan bahwa, 

meskipun telah ada lisensi untuk kegiatan komersil ini, Pemerintah Amerika 

Serikat tidak menjual atau menyerahkan senjata-senjata tersebut secara langsung 

kepada Ukraina. Karena juru bicara tersebut mengatakan bahwa belum ada 

kebijakan yang memuat tentang satu cara penjualan (sales one way) atau apapun.9 

Bagi Amerika Serikat, Perdagangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan militer Ukraina untuk melawan pasukan Rusia, dengan kata lain 

hanya untuk mendukung hak Ukraina untuk mempertahankan diri.10 

Kebijakan ini menuai pro dan kontra berbagai pihak. Sebagian ada yang 

mendukung kebijakan tersebut, dan sebagian yang  lain menanyakan latar 

belakang dari kebijakan tersebut. Salah satu senior dari Administrasi resmi yang 

sekarang merupakan senior di Direktur Dewan Keamanan Nasional untuk Rusia, 

Fiona Hill berpendapat bahwa, mempersenjatai Ukraina itu sangatlah beresiko 

karena bukan hanya warga Ukraina yang akan menjadi satu-satunya yang terlibat 

                                                             
7 Demetri Devastopulo & Roman Olearchyk, Trump to Supply Ukranian Military with Weapons, 

https://www.ft.com/content/b872e268-e7ea-11e7-bd17-521324c81e23, (diakses tanggal 25 

Desember 2017) 
8 Eric Schmitt dan Andrew E. Kramer, ibid 
9Josh Rogin, ibid 
10 Connor Finnian, ibid 

https://www.ft.com/content/b872e268-e7ea-11e7-bd17-521324c81e23
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dalam peningkatan konflik militer dengan Rusia.11 Kebijakan ini pun muncul di 

waktu yang mengherankan, yaitu tepat tiga bulan setelah Vladimir Putin 

menyinggung mengenai Misi Penjaga Perdamaian Internasional (International 

Peace keeping Mission) untuk pertama kalinya dan dua hari setelah Moskow, 

Kiev, dan para separatis menegaskan kembali niat mereka untuk melakukan 

gencatan senjata sementara (Holiday Ceasefire) dan melakukan proses “all-for-all” 

pertukaran tahanan.12  

Sementara puluhan gencatan senjata dilakukan di Ukraina, susunan 

penjaga kedamaian yang dibentuk oleh Rusia berada di bawah ambang apakah 

benar-benar diterapkan untuk menciptakan perdamaian tak berpihak di Donbas, 

kesediaan Vladimir Putin mengenai hal ini setidaknya membuka sedikit jalan bagi 

Diplomat Eropa dan Perwakilan Khusus Amerika Serikat Kurt Volker untuk 

mengeksplorasi opsi dengan rekan-rekan mereka dari Rusia. 13  Karena itulah, 

kebijakan Amerika Serikat dalam memasok senjata mematikan ke Ukraina 

dikhwatirkan akan membawa dampak buruk pada semua proses diplomasi 

tersebut. 

Namun banyak pejabat yang mendukung seperti Menteri Luar Negeri Rex 

Tillerson dan Sekretaris Pertahan James Mattis. Mattis mendukung kebikan 

tersebut dengan menyatakan bahwa senjata pertahanan tidaklah provokatif kecuali 

jika kau adalah agresor, dan Ukraina bukanlah agresor karena mereka hanya 

                                                             
11 Josh Rogin, ibid 
12 Daniel Depetris, Russia will Retaliate after US Supplies Lethal weapon to ukraine, 

https://breakingdefense.com/2017/12/russia-will-retaliate-after-u-s-supplies-lethal-weapons-to-

ukraine/ (diakses pada tanggal 29 Novermber 2018) 
13 ibid 

https://breakingdefense.com/2017/12/russia-will-retaliate-after-u-s-supplies-lethal-weapons-to-ukraine/
https://breakingdefense.com/2017/12/russia-will-retaliate-after-u-s-supplies-lethal-weapons-to-ukraine/
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mempertahankan wilayah teritorinya.14 Selain itu, senjata yang telah disebutkan 

seperti Juvelin memang memiliki resiko untuk dapat membunuh, namun mereka 

tetap menjualnya kepada Ukraina karena alasan tersebut, mempertahankan diri, 

bukan untuk menyerang negara lain atau memperluas teritori wilayahnya 

sendiri. 15  Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa, konflik antara Rusia dan 

Ukraina ini menimbulkan banyaknya korban lebih dari 10.000 jiwa semenjak 

tahun 2014. Sehingga pembelian senjata tersebut sangat dibutuhkan. Pendukung 

dari kebijakan ini juga menyatakan bahwa, semakin buruknya kondisi Rusia dan 

bertambahnya korban dari pihak Rusia akan menambah tekanan pada Vladimir 

Putin sehingga memungkinkan adanya dorongan untuk memutuskan hubungan 

dengan para penggerak separatis yang tidak bersenjata.16  

Para konservatif berpendapat bahwa kebijakan tersebut membuktikan 

bahwa Trump bukanlah ‘boneka’ dari pemerintahan Rusia seperti anggapan 

kebanyakan orang dikarenakan kedekatan Trump dan Vladimir Putin.17 Memang 

sudah sepantasnya kebijakan Amerika Serikat untuk menyediakan persenjataan 

untuk Ukraina akan menarik reaksi dari pemerintah Rusia dan mempengaruhi 

hubungan Trump dan Putin. Padahal pada masa kampanye-nya Trump secara 

konsisten ingin bekerjasama dengan Putin untuk menyelesaikan kasus Ukraina 

tersebut.18 Dewan kementrian luar negeri Grigory Karasin, menyatakan kepada 

media berita Rusia bahwa kebijakan Trump tersebut dapat membahayakan upaya 

                                                             
14 Josh Rogin, ibid 
15 https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/12/22/lethal-weapons-ukraine/978538001/ 

(diakses pada tanggal 29 November 2018) 
16 Daniel Depetris, ibid 
17 Jeet Heer, ibid 
18 Josh Rogin, ibid 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/12/22/lethal-weapons-ukraine/978538001/
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perdamaian di Ukraina. Putin pun telah mengingatkan bahwa US Assistance 

tersebut justru meningkatkan konflik.19 

Karena latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mencari 

tahu dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan atau keputusan 

tersebut dibuat dan sejauh mana aktor domestik Amerika Serikat terlibat atau 

mempengaruhi dibuatnya kebijakan tersebut. Karena lahirnya kebijakan luar 

negeri tersebut belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, dan 

juga akan mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dan Rusia (khususnya antara 

Trump dan Putin). Selain itu juga mempertanyakan niatan Trump sebenarnya 

kepada Rusia. Melalui penelitian ini yang berjudul Analisis Kebijakan Luar 

Negeri Amerika Serikat Menyetujui Perdagangan Lethal Defensive Weapons 

pada Ukraina Tahun 2016-2018, Penulis akan menganalisa lebih dalam 

mengenai latar belakang dan proses pembentukan dari kebijakan luar negeri 

tersebut.  

                                                             
19 Demetri Devastopulo & Roman Olearchyk, opcit 
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1.2.Rumusan Masalah 

Bagaimana proses perumusan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Mengenai 

Perdagangan Lethal Defensive Weapons kepada Ukraina Tahun 2016-2018? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Kebijakan Luar Negeri 

Amerika Serikat Mnyetujui Perdagangan lethal defensive weapons kepada 

Ukraina. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika 

Serikat: Disetujuinya Perdagangan senjata pertahanan lethal kepada 

Ukraina. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

Studi Hubungan Internasional yang berkaitan analisa proses 

pembentukan sebuah kebijakan luar negeri oleh suatu negara. 

2. Memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki 

kesamaan kajian penelitian. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sebagai 

referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya mengenai proses perumusan 

kebijakan luar negeri suatu negara. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

BAB ini akan menuliskan tentang studi atau penelitian terdahulu, teori, 

dan penerapan teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisa proses 

perumusan kebijakan Amerika Serikat tentang disetujuinya perdagangan senjata 

lethal ke Ukraina. Penulis akan menggunakan dua jenis penelitian terdahulu yang 

membantu penulis untuk memahami lebih jauh mengenai kasus yang penulis 

angkat, sedangkan studi terdahulu lainnya akan membantu penulis dalam 

menerapkan teori atau konsep yang penulis pakai untuk menganalisa proses 

prumusan kebijkan. Kemudian penulis akan menjelaskan konsep pendekatan 

milik Graham T Allison dan penerapannya pada kasus yang penulis angkat. 

Seperti yang telah penulis jelaskan pada BAB sebelumnya bahwa Amerika 

Serikat khususnya Pemerintahan Trump telah menyetujui untuk menjual senjata 

Lethal pada Ukraina, yang mana saat ini masih berseteru dengan Rusia sejak 

tahun 2014 silam. Jumlah senjata yang diperdagangkan terbilang cukup besar 

dengan variasi senjata yaitu Model M107A1 Sniper Systems, amunisi, dan suku 

cadang beserta asesorisnya ke Ukraina, dengan nilai 41,5 juta dolar, 210 Javeline 

anti-tank missiles dan 37 launchers, yang bekisar 47 juta Dolar Amerika. 20 

Meskipun senjata tersebut terbilang mematikan namun Amerika Serikat tetap 

mendistribusikan senjata tersebut dengan alasan untuk membantu Ukraina dalam 

mepertahankan kedaulatannya. 

                                                             
20 Josh Rogin, ibid 
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Namun pada pemerintahan Obama, kebijakan ini sempat tertahan dengan 

alasan untuk menghindari adanya peningkatan konflik antara Ukraina dan Rusia. 

Meskipun pemerintahan Obama sempat mendistribusikan, namun tidak berskala 

besar. Karena hal inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai proses 

pembuatan keputusan tersebut dalam pemerintahan Trump. 

2.1.Studi Terdahulu 

Dalam membantu  penelitian ini dalam kelengkapan data dan eksplanasi 

maka penulis mencantumkan studi terdahulu yang memiliki kesamaan dalam teori 

maupun isu yang dibahas. Studi terdahulu pertama yang akan penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah berjudul “The Involvement of Domestic Actors in 

Foreign Policy Making: “ yang ditulis oleh John Verbeek Wolthuys. 

Penelitian Wolthyus tersebut lebih menekankan pada penjelasan mengenai 

kebijakan luar negeri Belanda oleh Kementrian Luar Negeri Belanda mengenai 

tujuan mereka di daerah Arktik yang disebut Polar Strategy 2016-2020. Sejatinya 

Belanda telah aktif di Arktik sejak abad ke-17, namun kebijakan yang berkaitan 

dengan aktivitas di Arktik baru dibuat pada awal tahun 2000-an. Pada bulan April 

2016, Kementrian Luar Negeri Belanda mempublikasikan kebijakan tersebut guna 

menklarifikasi kepentingan Belanda di kawasan kutub beserta instrumen untuk 

mencapai kepentingan tersebut.21  

Wolthuys menjawab permasalahan tentang keterlibatan aktor domestik 

dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri dengan menggunakan tiga 

                                                             
21 Johan Verbeek Wolthuys, The Involvement of Domectic Actors in Foreign Policy Making The 

Netherlands and The Arctic, 2016, Universiy od OSLO, hal 5 
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pendekatan konseptual yang dikembangkan oleh Graham T Allison. Model ini 

membantu penelitian Wolthuys untuk mengukur tingkat keterlibatan para 

pemangku kepentingan, tiga tipe tersebut sangat dipertimbangkan dalam proses 

pengembangan. Pertama, untuk Model I, pembuat kebijakan utama yaitu Menteri 

Luar Negeri dan MFA, bebas untuk mempengaruhi para pemangku kepentingan 

untuk keuntungannya, memutuskan untuk menerima input dari mereka atau tidak. 

Kedua, untuk Model II, pembuat kebijakan bertindak sebagai koordinator 

organisasi terstruktur dari para kontributor. Ketiga, untuk Model III, MFA salah 

satu pemain (Player) diantara pemain-pemain lainnya, harus saling tawar 

menawar dengan aktor-aktor tersebut dalam rangka mencapai kepentingannya.22 

Dalam tesis ini ditemukan bahwa karakteristik dari dinamika ketiga model 

tersebut dalam keterlibatan para aktor dan MFA dapat diidentifikasikan secara 

bersamaan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pemangku kepentingan domestik dalam tingkatan yang berbeda terlibat dalam 

proses pembuatan kebijakan. Sejauh mana keterlibatan mereka tergantung pada 

apakan keteribatan mereka dalam usaha pembuatan dapat mengacaukan prosesnya 

atau tidak. Seiring dengan berbagai tipe aktor membentuk struktur yang 

terorganisir, hal ini menjadi lebih menantang untuk mengkategorikan aktor sesuai 

dengan model yang diberikan oleh Model Konseptual Graham T Allison. 

Penerapan kasus dalam Model I yaitu Rational Actor, perkembangan 

kebijakan the Polar Strategy, MFA dapat membuat keputusan atau kebijakan 

rasional yang mana aktor eksternal berharap untuk turut andil didalamnya. 

                                                             
22 ibid 
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‘Campaigner Climate and Energy’ di Greenpeace Belanda, menjelaskan bahwa 

World Wildlife Fund (WWF) dan Greenpeace turut andil dalam pengembangan 

the Polar Strategy 2011-2015.23 Greenpeace dan pemerintah memiliki kesamaan 

kepentingan terhadap kawasan tersebut dalam penanganan dampak kerusakan 

lingkungan di daerah kutub. Satu contoh dari adanya kesepakatan dalam menjaga 

lingkungan adalah Greenpeace dan MFA memandang bahwa, ini merupakan 

tanggung jawab Belanda untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim 

global. Namun Greenpeace lebih cenderung menerapkan langkah drastis untuk 

melindungi ekosistem Arktik seperti melarang segala aktivitas ekonomi yang 

berpotensi merusak ekosistem. Sedangkan Pemerintah Belanda lebih kepada 

perizinan perkembangan ekonomi berkelanjuatan yang terbatas.24  

Walau keduanya menyadari pentingnya perkembangan ekonomi 

berkelanjutan, mereka menekankan artian yang berbeda mengenai ‘perkembangan 

berkelanjutan’. Karena MFA dapat memutuskan apakah Greenpeace dapat terlibat 

dalam proses pembuatan kebijakan atau tidak, Greenpeace lebih mirip kepada 

aktor Model I. aktor tersebut tidak terlalu esensial untuk proses pembuatan 

kebijakan, dan ketidakterlibatannya tidak mempengaruhi proses itu sendiri. 

Walaupun kontribusi dari Greenpeace dapat menambah perspektif, namun tidak 

ada indikasi bahwa proses pembuatan kebijakan bergantung pada hal tersebut.25 

Penerapan pada Model II, eksternal aktor pada Model II dapat dipandang 

lebih esensial dalam proses pembuatan kebijakan dibandingkan di Model I, karena 

                                                             
23 Ibid, hal 45 
24 ibid 
25 Ibid, hal 47 
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eksternal aktor pada model ini dapat menyediaakan data penting melalui standar 

operasional (SOPs).26 Pembuat keputusan utama bertindak sebagai koordinator 

dalam sistem, sedangkan pemangku kepentingan lain yang lebih berpotensi untuk 

terlibat dalam pembuatan kebijakan seperti Netherlands Organization for 

Scientific Research (NWO) dan the Arctic Center, mereka menyediakan 

pandangan dan anjuran untuk MFA. Tidak seperti Greenpeace, NWO menjadi 

patner utama dari MFA dalam pengembangan kebijakan luar negeri untuk 

kawasan kutub. Program ilmiah dari NWO mempelopori pengembangan 

kebijakan Polar Strategy.27 Walaupun NWO memainkan penting dalam proses 

pembuatan kebijakan, NWO tidak terlihat akan memiliki posisi tawar-menawar 

yang kuat jika dibandingkan dengan dengan fiansial konstributor. NWO 

menggambarkan tipe aktor Model II, menyediakan informasi penting bagi 

pembuat kebijakan, namun tidak memiliki posisi yang kuat dalam tawar-menawar 

untuk mencapai tujuan.28 

The Arctic Center spesialisasi dalam tipe penelitian ilmiah tertentu di 

Arktik seperti oseanologi dan glasiologi sejak tahun 1970-an dan merupakan satu 

dari institusi penelitian tentang Arktik paling valid di Belanda. The Arctic Center 

di Universitas Groningen (ACG) menyediakan anjuran bagi pemerintah untuk isu 

Arktik, dan juga berkontribusi dalam pengembangan dalam Polar Strategy.29 The 

Arctic Center memiliki posisi yang menguntungkan karena memiliki kontrak 

dengan MFA, memperkenankan mereka untuk mewakili Belanda dalam Arctic 

                                                             
26 ibid 
27 ibid 
28 Ibid, hal 49 
29 Ibid, hal 50 
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Council. 30  Kedekatan hubungan ini juga memberi ACG kesempatan untuk 

berkontribusi dalam pengembangan strategi itu sendiri. Tidak hanya terlibat dalam 

proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dalam praktik prioritas dalam strategi. 

Sama dengan relasi yang dimiliki antara NWO dan MFA, terdapat tumpang tindih 

tujuan antara MFA dan ACG, tapi tidak ada indikasi dalam situasi untuk tawar 

menawar.31  

Dalam penerapan Model III, dilihat dari proses pengembangan kebijakan 

Polar Strategy, sangat memungkinkan untuk mengidentifikasi pemain tertentu 

dengan berorientasi iklim yang dapat untuk saling tawar menawar dengan MFA 

dalam kasus potensi ketidaksepakatan tapi mendanai MFA dalam pembuatan 

kebijakan tersebut. 32  Aktor tersebut termasuk partai politik, kementerian, dan 

parlemen. Perwakilan Pemerintahan dan partai politik dapat tidak sepakat dengan 

provisi tertentu dalam kebijakan, dan kecenderungan untuk mempengaruhi 

kebijakan tersebut melalui tawar menawar. Diluar perwakilan dari partai politik 

dan parlemen, perwakilan dari Menteri Insfrastruktur dan Lingkungan mungkin 

lebih mampu dalam memainkan peran aktor pemangku kepentingan dalam Model 

III. Karena sepertinya lebih memiliki kamampuan untuk mempengaruhi kebijakan 

Belanda terhadap lingkungan di Arktik.33 

Persamaan penelitian Wolthuys dengan penelitian penulis adalah kami 

menggunakan pendekatan konseptual oleh Graham T Allison dalam menganalisa 

                                                             
30 ibid 
31 Ibid, hal 51 
32 ibid 
33 Ibid, hal 53 
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proses pembuatan kebijakan luar negeri. perbedaan penelitian Wolthuys dengan 

penelitian penulis  adalah terletak pada penerapan penedekatan konseptual dan 

asus yang akan diteliti. Wolthuys menggunakan ketiga pendekatan yang meliputi 

Rational Actor, Organizational Process, dan Bureucratic Politic Model, dalam 

menjabarkan kebijakan Polar Strategy 2016-2020 milik belanda. Sedangkan 

penulis hanya menggunakan satu pendekatan saja yaitu Organizational Process 

untuk menjelaskan mengenai kebijakan Amerika Serikat untuk menjual lethal 

weapon ke Ukraina. Kontribusi penelitian Wolthuys bagi penelitian penulis 

membantu penulis dalam menerapkan pendekatan konseptual Graham T Allison 

dalam menganalisa pembuatan kebijakan luar negeri. 

Penulis terdahulu lainnya yang penulis gunakan untuk membantu 

penelitian penulis adalah tulisan dari Paul A. Anderson yang berjudul Decision 

Making by Objection and the Cuban Missile Crisis. 34  Dalam tulisan ini Paul 

mengkritik tentang standar dalam melakukan analisa perumusan atau pembuatan 

kebijakan luar negeri. Secara konvensional, tahap dalam analisa kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat  meliputi (1) mengidentifikasi tujuan yang relevan, (2) 

mencari alternatif dari tindakan yang diambil, (3) memprediksi konsekuensi dari 

setiap alternatif yang dipilih, (4) mengevaluasi setiap alternatif berdasar 

konsekuensinya dalam mencapai tujuan, dan (5) memilih alternatif terbaik untuk 

mencapai tujuan tersebut. Paul mengatakan bahwa standar analisa yang selama ini 

digunakan hanya berfokus pada mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan 

                                                             
34 Paul A. Anderson, Decision Making by Objection and the Cuban Missile Crisis, Vol. 28, No. 2 

(Jun., 1983), pp. 201-222, https://www.jstor.org/stable/2392618?read-

now=1&seq=1#page_scan_tab_contents   

https://www.jstor.org/stable/2392618
https://www.jstor.org/stable/2392618
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luar negeri daripada menawarkan deskripsi alternatif yang berdasar empiris dan 

lebih berkembang.  

Dari standar analisa kebijakan luar negeri tersebut terdapat dua subjek 

kritik. Yang pertama adalah dalam perspektif pengolahan informasi, mengatakan 

bahwa keterbatasan kapasitas dalam proses pengelolaan informasi, individu secara 

maksimal hanya dapat nyaris mencapai rasional yang ideal dari variabel analisa 

tersebut. Jika individu tidak dapat mencapainya, maka organisasi pun tidak dapat 

mencapainya (walaupun organisasi sejatinya bekerja lebih baik dalam beberapa 

aspek). Dari tahap tujuan hingga pemilihan kebijakan tidak selalu berurutan, tetapi 

juga secara memutar.35 

Subjek yang kedua yaitu, dalam kesesuaian dari standar analisa itu sendiri, 

terlepas dari kapasitas proses pengelolaan informasi oleh individu. Dalam 

pandangan ini, tindakan organisasional bukan merupakan hasil proses intelektual 

dari standar analisa tersebut melainkan produk dari interaksi sosial dalam 

organisasi. Hasilnya adalah untuk membantah standar analisa tersebut sebagai 

metafora untuk mengapa organisasi bertindak sedemikian rupa. Mungkin subjek 

kritik ini merupakan “seeing-as”theory, yang mana kita diajak untuk melihat 

tindakan organisasional sebagai produk dari sesuatu daripada dari standar analisa 

pembuat kebijakan tersebut.36 

Dalam kasus yang diangkat oleh Paul yaitu kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat dalam Cuban Missile Crisis, kebijakan Amerika Serikat digambarkan 

                                                             
35 Ibid, hal 201 
36 ibid 
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dalam tiga karakteristik yaitu pembuatan keputusan saat krisis misil melibatkan 

pilihan berurutan atas susunan aksi yang tidak bersaing, tindakan dalam 

pembuatan kebijakan mengarah pada penemuan tujuan, dan pembuat kebijakan 

lebih berfokus untuk menghindari kegagalan dari pada mencapai keberhasilan. 

Karena itulah Paul dari penyimpangan standar tersebut digunakan untuk 

mengembangkan karakterisasi pembuatan kebijakan, yaitu Decision Making by 

Objection, yang mana memperluas contoh pilihan, penemuan tujuaan dan 

menghindari kegagalan. 

Anderson dalam tulisannya menawarkan “decision making by objection” 

sebagai alternatif dalam menganalisa kebijakan luar negeri. Dalam bentuk 

skematik, decision making by objection terdiri dari yaitu, pertama, masalah 

ditetapkan dan tujuan global teridentifikasi, yang menghasilkan gambaran kasar 

mengenai resolusi dari masalah tersebut. Kedua, menawarkan beberapa tindakan. 

Alternatif disertai dengan pendapat mengenai hasil positif dari tindakan yang akan 

diambil. Ketiga, dari beberapa tindakan yang ditawarkan, akan menghasilkan satu 

dari tiga respon. Jika ada kesepakatan umum atas keinginan dalam mengikuti 

beberapa tindakan tersebut, maka akan diratifikasi. Jika tidak ada dukungan 

maupun oposisi formal, maka alternatif tersebut akan dihilangkan –nasib dari 

sekian banyak alternatif yang ditawarkan saat krisil misil. Dan respon ketiga 

adalah ketika ada yang keberatan atas alternatif yang ditawarkan. Keberatan 

tersebut biasanya muncul karena kemungkinan dampak negatif atau konsekuensi 

yang tidak diinginkan dari alternatif yang ditawarkan, sehingga menawarkan 

beberapa batasan, dalam tujuan global, hal tersebut dapat ditetapkan sebagai 
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resolusi permasalahan yang dapat diterima. Keempat, jika ada ketidaksepakatan 

dari batasan yang ditawarkan, diskusi kedua untuk tujuan baru dapat dilakukan. 

Hanya jika ada keharusan untuk bertindak maka beberapa tindakan bersaing akan 

ditawarkan. Kelima, tidak adanya keharusan untuk bertindak, maka alternatif awal 

secara umum dihilangkan dan alternatif independen berbeda dapat ditawarkan.37 

Deskripsi ini, tidak terlalu saling berhubungan satu sama lain jika 

dibandingkan dengan standar analisa yang sebelumnya. Karena adanya penekanan 

pada karakter dari deskripsi ini daripada tahapannya. Alternatif memunculkan 

argumen yang membawa pada penemuan dari tujuan, yang mana mempengaruhi 

pilihan dari alternatif. 

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Paul adalah mengenai 

proses pembuatan kebijakan Amerika Serikat. Namun perbedaannya adalah Paul 

mengangkat kasus mengenai Cuban Misile Crisis dan lebih menekankan pada 

kritik dan pengembangan metode dalam menganalisa proses pembuatan kebijakan. 

Sedangkan kontribusi penelitian Paul bagi penelitian penulis adalah, dalam 

tulisannya Paul juga melakukan analisa pembuatan kebijakan luar negeri yang 

melibatkan aktor domestik baik individual maupun organisasi dan birokratik, 

sehingga membantu penulis dalam menambah data untuk diterapkan dalam 

analisa. Secara sederhana dapt dilihat pada tabel berikut. 

 

                                                             
37 Ibid, hal 217 
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Table 1. Tabel Studi Terdahulu (Sumber: dikelola oleh penulis) 

Studi Terdahulu Persamaan Perbedaan Kontribusi 

“The Involvement 

of Domestic 

Actors in Foreign 

Policy Making: 

“ yang ditulis 

oleh John 

Verbeek 

Wolthuys 

Persamaan dalam 

penggunaan 

konsep 

 

Kasus yang 

diteliti 

 

Membantu 

penulis dalam 

menerapkan 

pendekatan 

konseptual  

 

“Decision 

Making by 

Objection and the 

Cuban Missile 

Crisis” yang 

ditulis oleh Paul 

A. Anderson  

Mengenai proses 

pembuatan 

kebijakan 

Amerika Serikat 

 

Kasus yang 

diteliti 

Kritik 

penggunaan 

metode analisa 

 

Membantu 

penulis dalam 

menambah data 

untuk diterapkan 

dalam analisa 

 

 

Preposisi penelitian penulis terhadap kedua studi terdahulu diatas adalah 

bila pada penelitian Wolthuys memiliki fokus analisa pada tiga sudut sekaligus 

yaitu Rasional Aktor, Organisasi, Birokrasi dan seberapa banyak keterlibatan 

aktor domestik dalam perumusan kebijakan Polar Strategy 2016-2020, penulis 

akan lebih mendalami satu bagian saja dalam menganalisa pembuatan kebijakan 

di Amerika serikat yaitu dalam segi organisasi dan organisasi tersebutlah sebagai 

aktor utama. Sedangkan dalam penelitian paul lebih berfokus pada kritik terhadap 

standar analisa yang ada, penulis lebih kepada menerapkan standar analisa yang 

ada dalam menganalisa kasus yang penulis angkat. 
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2.2. Kerangka Teori 

2.2.1. Definisi Konseptual 

Konsep proses pembuatan kebijakan luar negeri yang akan penulis 

gunakan untuk menganalisa proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat mengenai penjualan senjata lethal pada Ukraina adalah dari Graham T 

Allison yaitu Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. Banyak dari kita 

yang telah mengetahui tulisan tersebut, didalamnya Allison menganalisa 

kebijakan luar negeri dengan merangkai konsep dengan model yang berbeda-beda 

menyesuaikan kondisi dan proses dari pembentukan kebijakan luar 

negerisehingga mempermudah dalam menganalisa. Konsep tersebut dibagi 

menjadi tiga model analisa, Rational Policy Model, kemudian Organizational 

Process dan yang terkhir adalah Bureaucratic Politic Model. 

Rational model merupakan model yang menekankan pada sebuah pilihan 

yang diambil oleh pemerintah nasional. 38  Dan pilihan tersebut diambil untuk 

memaksimalkan tujuan strategis dan objektif.39 Aktor nasional dalam model ini, 

dilihat sebagai mahkluk rasional, pembuat keputusan tunggal, seorang agen. 

Kemudian aksi atau tindakan dipilih, merupakan bentuk respon dari suatu 

permasalahan yang dihadapi. tidak hanya itu, mereka juga menyediakan pula 

beberapa pilihan lain sebagai alternatif. Apapun yang dipilih sebagai keputusan 

akhir merupakan pilihan yang rasional.40 Allison menjelaskan dalam tulisannya 

bahwa terdapat empat konsep dasar mengenai Rational Policy Model yaitu, 

                                                             
38 Graham T Allison, Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, The American Political 

Science Review, Vol.63, No. 3, Harvard University, hal 693 
39 Ibid, hal 694 
40 Ibid 
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1. Goals and Objectives. Kepentingan Nasional dan Keamanan Nasional 

biasanya merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh aktor. 

Namun dalam setiap pilihan keputusannya, memiliki dampaknya 

masing-masing sehingga aktor telah mempertimbangkan pilihan mana 

yang memberikan dampak negatif yang paling kecil.41  

2. Options. Merupakan pilihan alternatif yang  

3. Consequences. Setiap keputusan yang dipilih akan menghasilkan 

dampak atau konsekuensi. Dan setiap konsekuensi tersebut dapat 

menguntungkan maupun merugikan, menyesuaikan pada tujuan 

strategis dan objektif.42 

4. Choice. Pilihan rasional merupakan pilihan yang telah 

dipertimbangkan dapat memaksimalkan dampak atau konsekuensi 

yang mendukung tercapainya tujuan.43  

 

Sedangkan dalam Organizational Process, mandang bahwa pembuatan 

keputusan atau kebijakan tidak lepas dari proses organisasional, dan pemerintah 

merupakan organisasi yang bertindak bedasarkan prilaku dan rutinitasnya. 44 

Kebijakan atau tindakan tersebut merupakan berbagai kumpulan aksi yang 

dikombinasikan berdasar pada rutinitas organisasi. Setiap bagian dari organisasi 

merupakan birokrasi-birokrasi yang memiliki kebiasaan dan tujuan masing-

                                                             
41 Ibid, hal 694 
42 ibid 
43 ibid 
44 Ibid, hal 698 
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masing.45 Pembuatan keputusan dalam proses organisasional dapat menolak atau 

tidak menyetujui keputusan yang dibuat sebelumnya dikarenakan ada tingkatan 

hirarki yang ada dalam organisasi. Memilih keputusan terbaik atau 

memaksimalkan kepentingan tidak terjadi dalam model ini. 46 Setiap keputusan 

yang dipilih, merupakan ‘satisficing’ output dari sekian panjang proses dari 

tatanan dan prosedur organisasi dalam penyelesaian masalah daripada optimalisasi 

penyelesaian masalah tersebut. 47  Model ini dapat dijelaskan melalui varibel-

variabel sebagai berikut. 

1. Organizational Actor yang tidak selalu merupakan “nation” atau 

“pemerintah tetapi lebih kepada Organisasi yang beraliansi 

membentuk suatu ikatan yang diduduki oleh kepala pemerintahan. 

Ikatan tersebut hanya bertindak sebagai komponen dari kebiasaan rutin 

dari organisasi tersebut.  

2. Factored Problems and Fractionated Power, pengawasan terhadap 

berbagai macam urusan luar negeri suatu negara menuntut 

terbentuknya berbagai organisasi dengan kekuasaan dan tanggung 

jawab masing-masing. Jika suatu organisasi diizinkan untuk 

melakukan sebuah tindakan, maka sebagian besar tindakan tersebut 

akan dilakukan secara internal dalam organisasi itu sendiri. Setiap 

organisasi, memahami permasalahan, memproses informasi, dan 

                                                             
45 Weera Wongsatjachock, Graham T Allison’s Three Dimensions of Decision-Making Revisited: 

A Case Study of Rice Price Policy in Thailand, HUO-066-32, The 5th Burapha University 

International Conference 2016, www.buuconference.buu.ac.th , hal 517 
46 Ibid 
47 ibid 

http://www.buuconference.buu.ac.th/
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menunjukan tindakan dalam quasi-Independen (masih dalam lingkup 

kebijakan nasional).  

3. Parochial Priorities,Preception, and Issues mengutamakan tanggung 

jawab atas beberapa masalah kecil, mendorong organisasi pada 

parochialisme (penyempitan pandangan). Tendensi ini meningkat 

karena adanya beberapa faktor tambahan seperti, informasi selektif 

yang diperbolehkan dalam organisasi, merekrut anggota ke dalam 

organisasi, tekanan kelompok kecil dalam organisasi, dan distribusi 

penghargaan/keuntungan dalam organisasi. Klient (contoh: kelompok 

kepentingan), aliansi pemerintah (contoh: Dewan Kongres), dan extra-

national counterparts (contoh: the British Moinistry of Defense, ISA, 

atau EUR). Organisasi tersebut mengembangkan kecenderungan yang 

relatif stabil terhadap prioritas operasional, persepsi, dan isu-isu. 

4. Actions as Organizational Output, pembuatan keputusan dalam model 

ini dijelaskan dalam tahapan berikut. 

a. Goals, mengenai peforma atau tindakan yang dapat diterima. 

Tujuan operasional jarang dikemukakan melalui mandat resmi. 

Tetapi dalam setiap organisasional, tujuan lebih pada susunan dari 

batasan-batasan terhadap tindakan tersebut. Biasanya, susunan 

batasan tersebut berasal dari kombinasi ekspetasi dan permintaan 

dari organisasi lain dalam pemerintahan, kekuasaan undang-

undang, masyrakat, dan tawar menawar dalam organisasi.  
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b. Sequential Attention to Goals, adanya konflik dalam batasan 

opersional, diselesaikan oleh perhatian yang beruntun. Saat 

masalah datang, subunit dari organisasi lebih berfokus pada 

menangani masalah yang menurut mereka lebih penting. Ketika 

masalah yang lain datang, kluster lain dari subunit tersebut akan 

menangani masalah tersebut dengan berfokus pada batasan yang 

lain pula. 

c. Standard Operating Procedures (SOP), organisasi menunjukan 

peran terbaik mereka, seperti mempelajari permasalahan, 

mengawasi informasi, dan menyiapkan respon yang relevan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan melakukan tugas sederhana seperti, 

menyiapkan biaya, membuat laporan, dan mengembangkan 

perangkat. Peforma yang dapat diandalkan dari tugas tersebut 

dibutuhkan Standard Operating Procedures (SOP). Karena 

prosedur tersebut merupakan “standar” maka mereka tidak dapat 

dengan cepat atau mudah berubah. Tanpa adanya standar prosedur, 

maka tidak akan mungkin untuk melakukan tugas penting. Tetapi 

karena SOP pula, prilaku organisasi dalam instansi tertentu 

terkadang terlalu formal, lemah, atau tidak tepat.  

d. Programs and Repertoires, Organisasi harus mampu menunjukkan 

tindakan yang mana dapat mengkoordinasi prilaku banyak orang. 

Peforma yang pasti membutuhkan sekumpulan SOP untuk 

menghasilkan tindakan yang spesifik. 
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e. Uncertainity Avoidance, organisasi tidak mencoba memperkirakan 

kemungkinan yang muncul kedepannya, namun lebih kepada 

menhindari ketidakpastian. Dengan menciptakan lingkungan yang 

ternegosiasi, organisasi mempelajari reaksi dari aktor lain yang 

mereka hadapi. Pada lingkungan primer,  organisasi berhubungan 

dengan organisasi lain yang terdiri dari pemerintah, yang 

mengurusi urusan seperti pemisahan biaya yang disepakati, 

pembagian tanggung-jawab, dan praktik konvensional yang mapan. 

Lingkungan sekunder,  organisasi berhubungan dengan dunia 

internasional, yang berurusan mengenai aliasnsi dengan penetapan 

kontrak dan “club relations”. 

f. Problem-directed Search, dimana situasi tidak dapat dijelaskan 

secara standar, organisasi akan melakukan pencarian. Gaya 

pencarian dan solusi biasanya ditentukan oleh rutinitas yang ada. 

Pencarian atau penelitian organisasional mengenai tindakan 

alternatif berorientasi pada masalah yang bersangkutan. 

g. Organizational Learning and Change, parameter dari prilaku 

organisasi sebagian besar bersifat tetap. Dalam menanggapi 

masalah yang tidak biasa, organisasi mencari dan mengembangkan 

rutinitas, kemudian menyesuaikan dengan situasi baru. Kondisi 

yang menculkan perubahan tersebut biasanya melibatkan (1) 

Periods of Budgetary Feast, yang mana biasanya organisasi 

menghabiskan anggaran dengan menambah daftar belanja yang ada. 
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Namun jika berkomitmen untuk perubahan, pemimpin yang 

mengendalikan anggaran dapat menggunakan dana ekstra untuk 

membuat perubahan. (2) Periods of Prolonged Budgetary Famine, 

kekurangan anggaran merupakan hasil dari perubahan dalam 

struktur organisasional dan ketidak-efektifitasan dalam 

menjalankan program. kelaparan berkepanjangan memaksa adanya 

pengurangan secara besar-besaran. (3) Dramatic Peformance 

Failures, Perubahan yang dramatis muncul (biasanya) dalam 

menanggapi kekacauan besar. Menghadapi kegagalan prosedur, 

pihak berwenang diluar organisasi meminta perubahan, adanaya 

anggota yang tidak dapat melawan perubahan, dan adanya 

pergantian anggota organisasi. 

5. Central Coordination and Control, tindakan yang berdasar pada 

desentralisasi dari tanggungjawab dan kekuasaan. Tetapi masalahnya 

terletak pada juridiksi dari beberapa organisasi. Karena itu perlu 

desentralisasi untuk koordinasi. 

6. Decision of Government Leaders, kegigihan organisasi tidak 

mengecualikan pergeseran dalam prilaku pemerintah. Banyak masalah 

penting karena prilaku pemerintah mengharuskan pemimpin untuk 

memutuskan akan menggunakan program yang mana. Dengan 

demikian stabilitas dalamparokialisme dan SOP dalam organisasi 

individual konsisten dengan beberapa pergeseran penting dalam 



37 
 

prilaku pemerintah. Rentang pergeseran tersebut ditentukan oleh 

program organisasi yang ada. 

Lalu dalam Bureaucratic model, memandang bahwa kebijakan atau 

keputusan merupakan hasil politik. Proses terbentuknya keputusan atau kebijakan 

luar negeri merupakan adanya kompetisi (game) antar kelompok, dan nama dari 

persaingan tersebut adalah politik birokrasi.48 Keputusan yang dihasilkan, dipilih 

bukan sebagai solusi untuk permasalahan yang dihadapi namun lebih kepada hasil 

dari kompromi, koalisi, kompetisi, dan konfusi antar anggota pemerintah yang 

memandang suatu permasalahan secara berbeda. Politik pada model ini 

menekankan pada aktivitas tawar menawar.49 

Konsep dalam model ini aktor tidak dipandang sebagai aktor tunggal atau 

konglomerat dari organisasi, tetapi lebih kepada kumpulan individual (player). 

Kumpulan dari individu tersebut menjadi agen dalam menentukan keputusan dan 

tidakan yang diambil oleh pemerintah. Inti dari politik birokrasi adalah 

kepribadian. Bagaimana setiap individu mengatur posisinya, gaya permainannya, 

dan menghadapi kepribadian yang saling melengkapi atau kontradiktif. Tidak 

jarang orang datang dengan suatu posisi tertentu, seperti sensivitasnya terhadap 

suatu isu, komitmentnya pada suatu program, dan lain-lain.50 

 

 

                                                             
48 Graham T Allison, Op.cit , hal 707 
49 Ibid, hal 708 
50 Ibid, hal 709 
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2.2.2. Definisi Operasional 

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, Model 

Organisasional menjelaskan bahwa pada faktanya pemerintah terdiri dari semi-

feodal konglomerat, merupakan ikatan beberapa organisasi yang masing-masing 

memiliki substansi dan tujuan. Pemimpin pemerintahan biasanya berada di 

puncak konglomerat tersebut. Namun pada model ini juga dijelaskan bahwa 

gerakan pemerintah terbatas pada rutinitas organisasi tersebut. Karena sebuah 

organisasi merupakan suatu ikatan individual atau anggota yang aktivitasnya 

terkoordisasi oleh program kerja dan standar operasional yang berlaku. Dan setiap 

organisasi pemerintahan masing-masing memiliki bidang yang berbeda dengan 

tanggung jawab yang berbeda pula menyesuaikan kondisi atau isu yang terjadi. 

Atas dasar tersebut, penulis akan menerapkan variabel dan indikator yang tersedia 

dalam model ini ke dalam kasus yang akan penulis angkat. 

Variabel yang pertama yaitu Organizational Actor. Variabe ini 

menjelaskan mengenai bahwa aktor yang berkontribusi dalam pembuatan 

keputusan merupakan organisasi yang saling berhubungan dengan organisasi lain. 

Dalam kasus ini, organisasi utama dalam membuat kebijakan adalah 

Pemerintahan Trump dan Kongres. Tidak menutup kemungkinan beberapa 

organisasi atau instasi lain turut terlibat seperti Deartemen Luar Negeri Amerika 

Serikat dan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. 

Dalam variabel Factored Problem and Fractionated Power, dijelaskan 

bahwa dalam berbagai isu luar negeri akan mendorong terciptanya berbagai 

organisasi yang tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan isu yang ditangani. 
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Dalam variabel ini Pemerintahan Trump terbagi dalam beberapa bagian, yang 

mana setiap bagian tersebut memiliki peran dan fungsi masing. Seperti Top Trump 

National Security Cabinet Officials yang mengurus isu keamanan, turut terlibat 

dalam persetujuan dibentuknya kebijakan tersebut. 

Kemudian dalam variabel Parochial Priorities, Preceptions, and Issues, 

menjelaskan mengenai penyempitan isu, yang mana organisasi melakukan 

penyesuaian bidang penanganan dengan isu. Hal ini dilakukan dengan, 

pemerintah melakukan seleksi terhadap informasi yang dibutuhkan, merekrut 

anggota kedalam struktur, adanya individu yang berpengaruh, tekanan kelompok 

tertentu dalam organisasi, dan distribusi keuntungan. 

Action as Organizational Ouputs, menjelaskan mengenai aktivitas 

organisasi dalam menghasilkan keputusan. Dalam menerapkannya dalam kasus 

ini, penulis akan menganalisa prilaku dan aktivitas organisasi yang terlibat dalam 

pembuatan kebijakan mengenai perdagangan senjata ke Ukraina. Seperti, 

mengidentifikasi goals yang dimiliki Pemerintahan Trump mengenai konflik 

Ukraina sehingga mendorong pembuatan kebijakan, standar prosedur yang 

berlaku didalamnya, program yang berkaitan dengan konflik Ukraina, hubungan 

Pemerintahan Trump dengan instansi domestik atau internasional berkaitan 

dengan konflik Ukraina dan kebijakan tersebut. 

Central Coordination, and Control, menjelaskan mengenai pembagian 

kekuasaan dan tanggung jawab. Namun dikarenakan adanya kemungkinan terjadi 

tumpang tindih kekuasaan maka diperlukan koordinasi. Dalam hal ini, mengacu 

pada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan variabel ini, penulis 
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menganalisa mengenai Pemerintahan Trump sebagi koordinator, dengan 

intervensi Kongres, sedangkan organisasi atau instansi lain seperti Kementerian 

Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Nasional menyediakan informasi yang 

diperlukan untuk membentuk kebijakan. 

Kemudian variabel terakhir yaitu Decisions of Government Leaders, 

menjelaskan mengenai dari sekian proses organisasional dalam membentuk 

kebijakan, kepala pemerintahan sebagai posisi teratas dari struktur organisasi yang 

menentukan keputusan. Dalam hal ini, maka Pemerintahan Trump dan Kongres 

yang menentukan setiap aktivitas, program, dan keputusan yang akan diambil. 

Tabel 2.1. Operasionalisasi Konsep Model Organisasional Graham T. Allison 

Variabel Indikator Parameter Operasionalisasi 

 Organizational 

Actors 

Actor is not 

monolistic 

“naton” or 

“government” 

Constellation of 

loosely 

organizations on 

top of which 

government leaders 

sit 

Aktor yang merupakan beberapa 

organisasi atau instansi 

kenegaraan yang terlibat dalam 

pembuatan keputusan. 

Factored Problems 

and Fractionated 

Power 

Fractionated 

Power 

Perceive Problem Pemerintah memahami 

permasalahan yang akan 

ditangani 

Processes 

Information 

Setelah memahami 

permasalahan, kemudian 

pemerintah memproses 

informasi 

Perform Range of 

Action 

Dari informasi tersebut, maka 

pemerintah menetapkan 

tindakan yang diambil 
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Factored Problem Specialized 

Attention 

Melakukan perhatian khusus 

terhadap permasalahan tertentu 

yang mana pemerintah 

kemungkinan sanggup 

menangani masalah tersebut 

sendiri 

Parochial 

Priorities, 

Perceptions, and 

Issues 

Set of Problem Selective 

Information  

Informasi mengenai Konflik 

Ukraina dan Rusia dan 

kebutuhan Ukraina terhadap 

senjata pertahanan 

 Recruitment  Adanya penambahan anggota 

dalam organisasi yang 

mempengaruhi pembuatan 

kebijakan penjualan senjata 

lethal ke Ukraina 

 Tenure of 

individuals  

Seberapa jauh Kedudukan 

Individu dalam organisasi-

organisasi tersebut dapat 

mempengaruhi pembuatan 

kebijakan 

 Small group 

pressures  

Adanya tekanan atau dorongan 

kelompok kecil dalam 

Organisasi Amerika Serikat yang 

mempengaruhi kebijakan 

 Distribution of 

rewards  

Adanya keuntungan atau reward 

yang mempengaruhi pembuatan 

kebijakan dalam organisasi 
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Actions as 

Organizational 

output 

Goals Expectation and 

Demands 

Ekspektasi dan permintaan 

terhadap Pemerintahan Trump 

dari organisasi lain mengenai 

kebijakan 

Adanya tuntutan dari masyarakat 

dan kelompok kepentingan 

untuk membentuk kebijakan 

tersebut 

Statutory Authority Undang-undang yang 

mendorong terbentuknya 

kebijakan seperti yang tertulis 

dalam Ukraine Freedom Suport 

Act 2014 

Bargaining Terjadinya tawar-menawar 

dalam organisasi untuk 

membentuk solusi 

Squential 

Attention to Goals 

Squential Attention Proses penyelesaian setiap 

permasalahan secara berurutan 

Standard 

Operating 

Procedures (SOP) 

Reliable 

Peformance based 

of SOP 

Pemerintah Amerika Serikat 

melakukan fungsinya 

sebagaimana standar operasional 

yang berlaku 

Programs and 

repertoires 

Program Kemampuan Organisasi 

Amerika Serikat dalam 

menkoordinasi orang banyak 

melalui program atau kegiatan 

tertentu. 
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Uncertainty 

Avoidance 

Negotiated 

Environment 

Kemampuan Pemerintah 

Amerika Serikat menghindari 

ketidak pastian dengan 

membangun lingkungan 

negosiasi. Baik dalam negeri 

(Primary Environtment) maupun 

luar negeri (Secondary 

Environtment). 

Problem Directed 

Search 

Problem-oriented Pencarian berfokus pada 

masalah yang dihadapi 

Organizational 

Learning and 

Change 

Periode of 

budgetary feast 

Adanya perubahan pada 

anggaran belanja organisasi 

Periode of 

prolonged 

budgetary famine 

Adanya perubahan struktur dan 

prosedur karena program yang 

tidak efektif 

Dramatic 

peformance failures 

Adanya perubahan karena 

kegagalan prosedur, penuntutan 

perubahan, dan pergantian 

anggota 

Central 

Coordination and 

control 

Government 

Intervention 

The nature of the 

job 

Dimana sudah menjadi tugas 

pemerintah untuk intervensi 

dalam pembuatan kebijakan 

tersebut 

The measures and 

information 

Tolak ukur dan informasi yang 

diberlakukan untuk pemerintah 

Procedures  Adanya prosedur dari 

pemerintah yang harus diikuti 

dalam membentuk kebijakan 

tersebut 
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Decision of 

Government 

leaders 

Organizational 

persistence 

include shift in 

governmental 

behaviour. 

Government 

leaders decide 

which program 

Stability in 

parochialism and 

SOPs of individual 

organizations is 

consistence with the 

importance shifts in 

the government 

behaviour 

Pemerintah sebagai koordinator 

dari serangkaian organisasi yang 

terlibat dalam pembuatan 

kebijakan, menentukan kegiatan 

dan mengambil keputusan 
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2.3. Alur Pemikiran 
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2.4.  Argumen Utama 

Argumen utama penulis terhadap penelitian yang berjudul Analisa 

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat mengenai Perdagangan Lethal Defensive 

Weapons pada Ukraina Tahun 2016-2018 adalah pembuatan kebijakan tersebut 

melewati serangkaian proses organisasional yang panjang, meliputi 

Organizational Actors, Factored Problems and Fractioned Power, Parochial 

Priorities, Preceptions, and Issues, Actions as Organizational Outputs, Central 

Coordinator and Control, hingga Decision of Government Leaders. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif 

analitis, hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan bersifat 

menggambarkan perumusan kebijakan luar negeri Korea Amerika Serikat 

dalam menyetujui perdagangan senjata mematikan ke Ukraina. 

 

3.2.Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah dari dimulainya masa kepemimpinan 

Donald Trump hingga saat ini yaitu pada tahun 2016 hingga saat ini 

karena penulis akan menganalisa perumusan kebijakan pada era Trump. 

Jadi penelitian ini mencakup periode 2016 hingga 2018. 

 

3.3.Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pengumpulan data sekunder, dimana penulis menumpulkan 

data melalui studi literatur seperti, buku, jurnal, internet, dan sumber-

sumber lain yang dapat mendukung pemenuhan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara mencari 

informasi sesuai dengan tolak ukur yang telah penulis tentukan 

sebelumnya. 
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3.4.Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisa secara kualitatif. Sehingga teknik analisa data yang 

dilakukan akan mengarah pada data non-matematis. Namun data yang 

digunakan oleh penulis ada kemungkinan data kuantitatif bila ada 

keterkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. 

 

3.5.Sistematika Penulisan  

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini terdiri atas latar belakang yang berisi tentang alasan penulis 

mengambil kajian tersebut untuk diteliti, rumusan masalah dari objek yang 

akan diteliti, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat dari 

dilakukannya penelitian. 

BAB II : Kerangka Pemikiran 

Bab ini terdiri atas studi terdahulu, kajian teoritk, operasionalisasi konsep, 

dan argumen utama dari penelitian. Menjelaskan gambaran umum 

kerangka pemikiran yang menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan 

penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini terdiri atas jenis penelitian, ruang lingkup penelitian teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan. 
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Menjelaskan metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian. 

BAB IV : Gambaran Umum 

Bab ini berisi mengenai hal-hal terkait obyek penelitian yang diteliti oleh 

penulis. 

BAB V : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi data yang telah dikumpulkan oleh penulis sesuai dengann 

tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya dan berisi tentang 

pembahasan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan kerangka 

konseptual yang digunakan. 

BAB VI : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan 

yang dilakukan, saran, dan rekomendasi dari penulis. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

Pada gambaran umum, penulis akan menjelaskan mengenai konflik yang 

terjadi di Ukraina beserta hubungan antara Amerika Serikat dengan Ukraina 

sehingga ada keterlibatan Amerika Serikat di dalam konflik tersebut sehingga 

melahirkan kebijakan yang disebut Ukraine Freedom Support Act 2014. Penulis 

juga menjelaskan secara singkat mengenai institusi yang terlibat dalam proses 

pembuatan kebijakan Ukraine Freedom Support Act 2014. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan penulis dalam memberikan gambaran kepada pembaca atas 

penelitian yang dilakukan. Bab ini dibagi menjadi empat sub-bab yaitu Sejarah 

Konflik Rusia-Ukraina, Hubungan Ukraina-Amerika Serikat, Ukraine Freedom 

Support Act 2014, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam kebijakan. 

4.1.  Amerika Serikat dalam Konflik Rusia-Ukraina 

 

Sebelum tahun 2014, hubungn antara Rusia dan Ukraina telah mengalami 

kerenggangan. Hal itu dikarenakan adanya sengketa terhadap ikatan Ukraina 

dengan NATO dan Uni Eropa, status Crimea-Based Armada Rusia di jalur laut 

hitam, dan transit gas alam Rusia melalui Ukraina menuju Eropa.51 Sengketa ini 

telah didokumentasikan sejak pemerintahan Yanukovych. Namun pada akhir 

tahun 2013, Yanukovych memutuskan untuk meninggalkan Ukraina ke Rusia dan 

menangguhkan kesimpulan atas Assosiation Agreement yang memungkinkan 

untuk membangun kedekatan hubungan ekonomi politik dengan Uni Eropa dan 

                                                             
51 Cory Welt, Ukraine:Bacground and U.S. Policy, Congressional Research Service, November 1 

2017, hal 5 
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justru menyetujui bantuan finansial dari Moscow. Tentu saja keputusan ini 

memancing protes dari masyarakat Euromaidan dan menyebabkan Yakunovych 

kehilangan kekuasaannya.52 

                                                             
52 Ibid 
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Rusia secara signifikan telah menambah jumlah kehadiran militernya di Krimea 

hingga sebanyak 30.000 pasukan. 53 Rusia mengklaim bahwa tindakan tersebut 

mereka lakukan untuk melindungi akses pelabuhan ke Laut Hitam. 54 Ditambah 

lagi Office of The Unites Nations High Commissioner for Human Right (OHCHR) 

telah mendokumentasikan “multiple and Grave” pelanggaran hak asasi manusia di 

Krimea khususnya terhadap masyarakat Tatars Krimea yang umumnya menolak 

Rusia. 55  Kebanyakan dari komunitas internasional tidak menyadari adanya 

aneksasi Rusia terhadap Krimea. Pada bulan Maret 2014, Majelis Umum PBB 

memvoting 100 ke 11, dengan 58 negara abstain, untuk menegaskan integritas 

teritori Ukraina.56 Pada bulan Desember 2016, Majelis Umum memvoting 70 ke 

26, dengan 70 negara abstain, dengan resolusi bahwa “condemn[ed] the 

temporary occupation” atas Krimea dan penegasan kembali aneksasi yang tidak 

dikenal. 57 Moscow juga menciptakan gerakan separatis di Ukraina Timur 

khususnya di Donetsk dan Luhansk, atau yang lebih dikenal dengan Donbas. Pada 

tahun 2014, militan tersebut secara paksa mengambil alih kekuasaan di kawasan 

sentral, kemudian mendirikan dua entitas politik baru yaitu “Donetsk People’s 

Republic” (DNR) dan “Luhansk People’s Republic” (LNR”, dan secara bertahap 

                                                             
53 ibid 
54 The balance, Kimberly Amadeo, Ukraine Crisis, Summary and Explanation, 

https://www.thebalance.com/ukraine-crisis-summary-and-explanation-3970462 (Diakses tanggal 

30 April 2019) 
55 Cory Welt, Ibid, hal 6 
56 ibid 
57 ibid 

https://www.thebalance.com/ukraine-crisis-summary-and-explanation-3970462
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memperluas pengendalian mereka terhadap teritori Ukraina (walaupun pemerintah 

melakukan serangan balasan unuk memulihkan kendali mereka pada beberapa 

kawasan).58  

 

Kestabilan keamanan di Eropa juga merupakan fokus keterlibatan 

Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Ukraina. Mengingat fenomena besar seperti 

Perang Dunia selalu bermula di Eropa yang pada akhirnya menyeret Amerika 

Serikat dalam konflik. Hal ini juga menimbulkan kecemasan untuk negara-negara 

                                                             
58 ibid 

 

Gambar 4.1 Persebaran Separatis di Ukraina Timur 
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aliansi Amerika Serikat NATO, khususnya negara-negara yang berbatasan dengan 

Ukraina dan Rusia. Selain keamanan, kekhawatiran ekonomi juga menjadi dasar 

keterlibatan Amerika Serikat, karena mayoritas hubungan bilateral perdagangan 

yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan negara-negara di Eropa 

dibandingkan dengan regional lain. Namun, kembali lagi bahwa kedaulatan 

Ukrainalah yang menjadi prioritas terpenting. Amerika Serikat bahkan 

menghabiskan lebih dari 5 Milyar dolar selama 25 tahun terakhir, untuk 

mendukung pembangunan demokrasi Ukraina, membangun pasar, dan 

denuklirisasi.59 

Dalam kasus ini Amerika Serikat berperan dalam menengahi konflik, 

negosiasi dan investasi dalam menciptakan kondisi untuk mendukung resolusi 

konflik Ukraina. Langkah awal, Amerika Serikat mencari persetujuan dari 

berbagai pihak untuk menjadi partisipan formal. Dengan menjadi partisipan 

formal dalam manajemen konflik, Amerika Serikat dapat membantu 

meningkatkan konsistensi dan fokus pada kebijakan Amerika Serikat terhadap 

Rusia maupun Ukraina.60 

Pada tahun 2014 hingga 2015, Amerika Serikat bersama dengan negara 

Eropa lainnya yaitu Jerman dan Perancis, berusaha melaksanakan mediasi untuk 

Ukraina dengan Rusia serta kelompok separatis.61 Yang mana mediasi ini dikenal 

                                                             
59 Matthew Rojansky, National Interest, https://nationalinterest.org/feature/the-ukraine-russia-
conflict-way-forward-19282?page=0%2C1 (diakse pada tanggal 30 April 2019) 
60 ibid 
61 Alan Cullison, U.S. Seeks More Active Mediating Role in Ukraine Crisis; op Diplomat Nuland 

Meets with Russian Counterparts as Truce Show Signs of Crumbling, Wall Street Journal, New 

York, 18 Mei 2015 https://search.proquest.com/docview/1681310222?accountid=46437 (diakses 

pada tanggal 20 April 2019) 

https://nationalinterest.org/feature/the-ukraine-russia-conflict-way-forward-19282?page=0%2C1
https://nationalinterest.org/feature/the-ukraine-russia-conflict-way-forward-19282?page=0%2C1
https://search.proquest.com/docview/1681310222?accountid=46437
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dengan nama Minsk. Tujuan dari diadakannya Minsk tersebut adalah atas mandat 

total gencatan senjata, penarikan senjata berat dan pasukan luar, dan pengendalian 

penuh Ukraina atas wilayahnya dengan Rusia. 62 Saat Protokol Minsk I (2014) 

tidak terlaksana dengan baik dikarenakan tidak efektif dan tidak memuaskan 

berbagai pihak. Pihak Rusia dan separatis tidak yakin bahwa kepentingannya 

tercapai dengan menarik senjata serta pasukannya, dan pihak Ukraina pun juga 

tidak yakin bahwa pemerintahannya tetap berkuasa jika beberapa ketentuan 

politik yang akan diimplementasikan, menghantam reputasi mereka.63 Serta pihak 

Rusia yang menolak untuk mematuhi Protokol Minsk I sehingga pada tahun 2015 

dibentuklah Perjanjian Minsk II dengan judul “Package of Measure for the 

Implementation of Minsk Agreements”. Isi didalamnya tidak jauh berbeda dengan 

Minsk I, namun ditambahkan dengan beberapa detil.64 

Kongres Amerika Serikat juga telah aktif berpartisipasi dalam krisis 

Ukraina dengan berfokus pada penyediaan bantuan kepada pemerintah Ukraina 

dan menyidiakan sanksi pada Rusia atas kedudukannya di Krimea dan usahanya 

dalam mendestabilisasi Ukraina. 65  Pada bulan Januari 2014, Senat meluluskan 

S.Res. 319 dari semua kesepakatan, Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa 

harus bekerjasama untuk mempromosikan perdamaian pada krisis Ukraina, 

mendorong segala pihak untuk tidak melakukan kekerasan dan bersatu dalam 

musyawarah, dan dalam rangka mencegah adanya kekerasan oleh pemerintah 

                                                             
62 Cory Welt, Ibid, hal 7 
63 EUROMAIDAN PRESS, Everything You Wanted to Know About Minsk Peacd Deal, but were 

Afraid to Ask, http://euromaidanpress.com/minsk-agreements-faq/#q7 (Diakses tanggal 20 April 

2019) 
64 ibid 
65 Vincent L. Morelli, Ukraine: Current Issues and U.S. Policy, Congressional Research Service, 3 

Januari 2017, hal 39 
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kepada demonstran damai, Presiden dan Kongres harus mempertimbangkan 

sanksi untuk target, termasuk pelarangan visa dan pembekuan aset, melawan 

individu yang bertanggung jawab atas kekerasan.66 

Sebelum konflik antara Ukraina dan Rusia memanas, sejatinya Amerika 

Serikat telah menjalin kerjasama dengan Ukraina sejak tahun 1991 sejak terpisah 

dari Uni Soviet dan membentuk 2008 U.S.-Ukraine Charter on Strategic 

Partnership. 67  Selain itu, selama krisis Ukraina, Amerika Serikat merupakan 

negara yang memiliki otoritas untuk menyediakan bantuan persenjataan, artikel 

pertahanan, pelayanan pertahanan, dan pelatihan untuk Pemerintahan Ukraina 

demi mempertahankan diri dari serangan persenjataan serta membangun kembali 

kedaulatan dan integritas kawasan Ukraina.  

Hal ini meliputi senjata anti-tank dan anti armor, kru persenjataan dan 

amunisi, radar counter-artillery untuk mengidentifikasi dan baterai target artileri, 

pengendali api, pengukur jarak, dan optik dan pembimbing dan pengawasan 

terhadap perlengkapan, drone untuk taktik operasi pasukan pengintai, dan perintah 

keamanan dan perlengkpan komunikasi, sesuai dengan ketentuan Arms Export 

Control Act (22 U.S.C. 2751 et seq.) dan the Foreign Assistance Act of 1961 (22 

U.S.C. 2151 et seq.), dan hukum perundang-undangan lain yang relevan.68 

 

 

                                                             
66 ibid 
67 ibid, hal 37 
68 Authenticated U.S. Government Information, Ukraine Freedom Support Act of 2014, 22 USC 

8925, 128 STAT. 2959, PUBLIC LAW 113-272-DEC. 18, 2014 
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4.2.Ukraine Freedom Support Act 2014 

 

Ukraine Freedom Support Act 2014 adalah kebijakan Amerika Serikat 

untuk membantu pemerintahan Ukraina dalam mempertahankan kedaulatan dan 

integritas teritorialnya dalam rangka menekan Pemerintahan Federasi Rusia dari 

destabilisasi dan menyerang Ukraina dan negara merdeka lainnya.69 Pada tanggal 

12 Desember 2014, Senat sepakat menyetujui proposal kebijakan yang berjudul 

“Ukraine Freedom Suport Act 2014”.  

Pertama kali diperkenalkan oleh Komite Urusan Luar Negeri di bawah 

sponsor dari Senator Partai Republik yaitu Bob Corker dan Mark Kirk, dan Partai 

Demokrat yaitu Robert Menendez, Edward Markey, dan Benjamin Cardin pada 

bulan Juli 2014.70 Fakta ini menunjukkan bahwa di Kongres tidak ada perbedaan 

signifikan atas bantuan keuangan, militer dan teknis ke Ukraina dan pengenalan 

sanksi-sanksi baru pada Rusia.71 Ukraine Freedom Support Act memiliki beberapa 

poin penting, yaitu sanksi, bantuan militer, Non-NATO Ally status, bantuan dalam 

bidang energi, pertahanan, dan sipil, dan memperluas penyiaran.72 

Sanksi yang diberkan kepada Rusia meliputi sanksi dalam bidang 

pertahanan, sanksi pada bidang energi, dan juga sanksi finasial. Sanksi tersebut 

adalah undang-undang ingin presiden untuk memaksakan minimum dari tiga 

sanksi pada Rosoboronexport, produsen, tranferor, atau pemasok artikel 

                                                             
69 CONGRESS.GOV, Ukraine Freedom Support Act, https://www.congress.gov/bill/113th-
congress/senate-bill/2828/actions (diakses pada tanggal 5 Februari 2019) 
70 Foreign Policy, Ukrain Freedom Support Act 2014, 

http://www.foreignpolicy.ru/en/analyses/ukraine-freedom-support-act-of-2014/ (diakses pada 

tanggal 5 Februari 2019) 
71 ibid 
72 Ukraine Freedom Support Act 2014, Background and Key Details 
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pertahanan Rusia, yang dimiliki atau diawasi oleh pemerintah Federasi Rusia atau 

yang dimiliki atau diawasi oleh nasional Federasi Rusia, yang berkontribusi dalam 

ketidakstabilan yang terjadi di Ukraina, Moldova, Georgia, dan Syiria, 

mengetahui manufaktur dan menjual, menyalurkan, atau menyumbangkan artikel 

pertahanan ke Siria atau ke kawasan tertentu suatu negara yang tidak diakui oleh 

pemerintahan setempat dan dunia internasional.73  

Dan tiga sanksi lagi pada perusahaan besar yang membuat investasi 

signifikan pada proyek energi minyak mentah Rusia yang tidak konvensional. Jika 

presiden menentukan bahwa lembaga keuangan asing terlibat dalam transaksi 

yang dapat dikenai sanksi terkait sektor pertahanan dan energi Rusia, maka 

presiden berwenang untuk melarang atau membatasi transaksi mereka dengan 

sistem Undang-Undang Amerika Serikat. 74  Presiden juga melalui Birokrasi 

Industri, dan keamanan Kementerian Perdagangan atau Kantor Pengendalian Aset 

Asing (OFAC) dari Kementerian Keuangan, menambahkan syarat dan ketentuan 

untuk barang ekspor atau re-ekspor yang dibatasi dalam sektor energi yang 

digunakan oleh Federasi Rusia termasuk perlengkapan yang digunakan untuk 

mendapatkan kembali minyak tersier. 75  Jika presiden menetapkan bahwa 

Gazprom menahan pemasokan gas alam tertentu terhadap negara anggota NATO 

atau lebih menahan pemasokan gas alam tertentu terhadap negara seperti Ukraina, 

Gorgia, dan Moldova, maka presiden harus memberikan sanksi sebagai berikut.76 

                                                             
73 Authenticated U.S. Government Information, ibid, President 22 USC 8923., 128 STAT. 2954 
74 Ukraine Freedom Support Act 2014, ibid 
75 Authenticated U.S. Government Information, ibid, President 22 USC 8923., 128 STAT 2954 
76 ibid, President 22 USC 8923., 128 STAT 2955 
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1. Presiden memberi perintah pada Export-Import Bank of the United 

States untuk tidak menyetujui pengeluaran jaminan apapun, ansuransi, 

perpanjangan kredit, atau partisipasi dalam perpanjangan kredit yang 

berhubungan dengan ekspor barang atau jasa ke orang luar negaranya,  

2. Melarang kepala eksekutif agensi untuk terlibat dalam kontrak apapun 

untuk pembelian barang atau jasa dari orang luar negaranya,  

3. Melarang ekspor atau penyediaan dengan menjual, sewa atau pinjman, 

hibah, atau bentuk apapun, secara langsung atau tidak langsung jasa 

artikel pertahanan pada orang luar dan pengeluaran lisensi atau 

persetujuan dari orang luar menurut seksi 38 dari the Arms Export 

Control Act (22 U.S.C. 2778), 

4. Melarang pengeluaran lisensi apapun dan menahan lisensi untuk 

penyaluran barang ekspor yang diawasi ole Export Administraton Act 

of 1979 (50 U.S.C. 1701 et seq.). 

Untuk sanksi yang berhubungan dengan finansial, khususnya yang 

berhubungan dengan keamanan dan energi meliputi pelarangan pembukaan, dan 

pelarangan atau pembebanan ketentuan ketat dalam mempertahankan akun 

koresponden atau akun pembayaran di Amerika Serikat oleh Institusi Finansial 

Asing. Sedangkan secara umum, sansi finansial untuk Rusia terbagi tiga sektor, 

yaitu Blocking Sanction, Sectoral Sanction, dan A New Investment Ban and Trade 

Embargo. 

Dalam Blocking Sanction (sanksi blokir), Amerika Serikat dan 

Masyaraktnya dilarang untuk terlibat dalam transfer, pembayaran, ekspor, 
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penarikan, atau urusan lainnya dalam properti atau kepentingan dalam 

kepemilikan properti yang tertulis dalam daftar SDN OFAC. Properti dan 

kepentingan dalam kepemilikan properti yang dimiliki sebanyak 50% atau lebih, 

baik secara individual atau kelompok, langsung atau tidak langsung, oleh satu 

orang atau orang banyak yang mana properti tersebut di blok menurut daftar.77 

Untuk Sectoral Sanction (Sanksi sektoral), membebankan pada 

perseorangan spesifik yang beroperasi dalam perekonomian Rusia yang 

diidentifikasi oleh sekretaris keuangan yang diimplementasikan dibawah 

Execcutive Order (E.O.) 13662 melalui Directive Issues oleh OFAC menurut 

otoritas delegasinya. Directive Issues tersebut dibagi menjadi empat bagian yaitu 

sebagai berkut. 

1. Directive 1, yang telah diperbaiki, melarang transaksi oleh orang 

Amerika Serikat dan di dalam Amerika Serikat: 1) semua transaksi, 

ketetapan finansial, dan urusan lainnya dalam utang baru lebih dari 30 

hari atau ekuitas baru dari seseorang ditetapkan sebagai Directive 1, 

properti mereka beserta kepentingannya, dan 2) segala aktivitas yang 

berhubungan dengan isu utang atau kuitas sebelum 12 September 2014, 

yang telah dilarang oleh versi lawas dari Directive 1 (yang mana pada 

tingkatan aktivitas yang melibatkan utang yang lebih dari 90 hari atau 

ekuitas jika utang atau ekuitas tersebut bermasalah atau setelah tanggal 

penetapan menjadi directive 1).  

                                                             
77 Office of Foreign Asset Control, Ukrane/Rusia Related Sanction Program, hal 5 
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2. Directive 2. Yang telah diperbaki, melarang transaksi oleh orang 

Amerika Serikat dan di dalam Amerika Serikat: betransaksi, 

menyediakan finasial, atau lainnya dalam utang baru atau ekuitas lebih 

dari 90 hari dari seseorang. 

3. Directive 3, melarang transaksi oleh orang Amerika Serikat dan di 

dalam Amerika Serikat: betransaksi, menyediakan finasial, atau 

lainnya dalam utang baru atau ekuitas lebih dari 30 hari dari seseorang. 

4. Directive 4, , melarang transaksi oleh orang Amerika Serikat dan di 

dalam Amerika Serikat: menyediakan, mengekspor, secara langsung 

maupun tidak langsung, barang, jasa (kecuali untu jasa finansial), atau 

teknologi dalam mendukung eksplorasi atau produksi untuk laut 

perairan dalam, laut lepas Arktik, atau proyek endapan yang memiliki 

potensi untuk menghasilkan minyak di Federasi Rusia, atau di area 

Maritim yang diklaim oleh Federasi Rusia dan terusan dari teritorinya, 

dan yang melibatkan sesorang yang menjadi subjek Directive 4. 

Kemudian untuk New Investment and Trade Embargo, beberapa transaksi 

yang dilarang yang melibatkan kawasan Krimea meliputi, investasi baru di 

Krimea, pemasukan (impor) ke Amerika Serikat, ekspor, reekspor, menjual, atau 

penyediaan, barang, jasa, teknologi ke Krimea dari Amerika Serikat, persetujuan, 

pembiayaan, fasilitas, atau jaminan oleh Amerika Serikat atau orang Amerika 

Serikat, langsung atau tidak langsung, dimanapun lokasinya.78 
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Kemudian untuk bantuan yang diberikan, dalam bantuan militer, undang-

undang memberikan kekuasaan sebanyak 350 juta dolar di tahun finansial 2015 

kepada presiden untuk menyediakan Pemerintahan Ukraina artikel pertahanan, 

layanan pertahanan, pelatihan militer, senjata anti-tank dan anti-armor, kru senjata 

dan amunisi, radar counter-artillery, peralatan kontrol dan panduan kebakaran, 

drone pengintai, dan mengamankan peralatan komando dan komunikasi. Presiden 

diminta untuk memberi laporan rinci kepada kongres mengenai bantuan yang 

akan diberikan.  

Dalam bantuan energi, sektor pertahanan, dan sipil, Undang-undang ini 

mengharuskan administrasi untuk bekerja dengan Pemerintahan Ukraina untuk 

mengembangkan rencana bantuan energi darurat jangka pendek yang di rancang 

untuk membantu Ukraina mengadakan bahan bakar potensial dan kekurangan 

tenaga listrik dan mengesahkan 50 juta dolar pada tahun finansial 2015. 

Kemudian mengurangi ketergantungan Ukraina terhadap impor energi, dimana 

Pemerintah Amerika Serikat harus bekerjasama denga Pemerintah Ukraina untuk 

mengembangkan jangka menengah hingga jangka panjang untuk menambah 

produksi dan efisiensi energi untuk meningkatkan keamanan energi dengan 

mengurangi impor gas dari Rusia.79  

Amerika Serikat juga mendukung Ukraina melalui Investasi Luar Negeri 

untuk meningkatkan efisiensi, mengembangkan minyak domestik dan cadangan 

                                                             
79 Authenticated U.S. Government Information, ibid, 22 USC 8923., 128 STAT 2962 
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gas alam, memperbaiki infrstruktur listrik, dan mengembangkan sumber energi 

lain yang dapat diperbaharui.80  

Untuk bantuan sipil, Pemerintah Amerika Serikat dengan Agensi Amerika 

Serikat untuk Pembangunan Internasional harus secara langsung atau melalui 

organisasi internasional atau non-pemerintah untuk memperkuat organisasional 

dan kapabilitas operasional demokrasi, mendukung usaha independen media 

untuk penyiaran, distribusi, dan berbagi informasi, memberantas korupsi dan 

meningkatkan transparansi dan akutabilitas institusi yang merupakan bagian dari 

pemerintah, dan menyediakan dukungan untuk demokrasi dan pengawasan pemilu 

di Ukraina.81 

Administrasi juga diharuskan untuk bekerja dengan Pemerintahan Ukraina 

untuk mengembangkan rencana jangka panjang untuk meningkatkan keamanan 

energi ukraina dan undang-undang membarikan kuasa sebanyak 50 juta dolar 

pada tahun finansial 2015-2017 untuk tujuan tersebut. Undang-undang ini juga 

mendukung presiden untuk membantu Ukraina dalam sektor pertahanan untuk 

menorientasikan kembali ekspor dari pelanggan Rusia dan menemukan pasar 

alternatif untuk produk mereka. Akhirnya, undang-undang memberi kuasa 

sebanyak 20 juta dolar di tahun finansial 2015 untuk memprkuat sipil Ukraina, 

mendukung media independen, mengurangi korupsi, dan meningkatkan kapasitas 

pengawasan pemilu.82 

Sedangkan untuk penyiaran, undang-undang memberikan kuasa sebanyak 

10 juta dolar setiap tahun finansial 2015-2017 untuk menghalau propaganda Rusia 
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di negara-negara mantan Uni Soviet.83 Dengan prioritas, meningkatkan penyiaran 

dalam bahasa Rusia untuk negara-negara bekas Uni Soviet, ditambah dengan 

penyiaran dalam bahasa lain seperti bahasa Ukraina dan Romania.84 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA 

SERIKAT MENGENAI PERDAGANGAN LETHAL DEFENSIVE 

WEAPONS PADA UKRAINA 2016-2018 

 

Fokus dalam pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

mengenai proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai 

perdagangan senjata mematikan ke Ukraina pada tahun 2016-2018. Seperti yang 

telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, perdagangan senjata mematikan ini 

telah dilakukan sejak Pemerintahan Obama atas nama Ukraine Freedom Suppor 

Act 2014. Namun mulai pada Pemerintahan Trump mulai menyetujui untuk 

mengirimkan senjata mematikan untuk Ukraina. Keputusan ini tidak hanya 

ditentukan oleh presiden sendiri melainkan ada keterlibatan pihak lain dan 

presiden tidak bisa menentukan kebijakan tanpa persetujuan pihak tertentu. 

Karena itu, dalam mengalisa proses kebijakan tersebut, penulis 

menggunakan variabel-variabel dari Model Organisasional oleh Graham T Allison. 

Model ini menjelaskan proses pembuatan keputusan atau kebijakan melalui 

sebuah proses panjang organisasional yang melibatkan berbagai aktor dengan 

sistem organisasi dan standar prosedur yang berlaku didalamnya. 
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5.1.Organizational Actor 

Menurut Allison, dalam Organizational Actor meliputi aktor-aktor yang 

berkontribusi dalam pembuatan keputusan merupakan organisasi yang saling 

berhubungan dengan organisasi lain. Dengan ini penulis menganalisa bahwa ada 

beberapa organisasi atau institusi yang turut andil dalam pembuatan kebijakan 

Amerika Serikat dalam pengiriman bantuan senjata mematikan ke Ukraina adalah 

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Kongres, dan Kementerian Luar Negeri 

Amerika Serikat (State Department), yang mana organisasi-organisasi tersebut 

berada dibawah naungan Kabinet Kerja Trump (Trump Administration). Seperti 

yang telah dijelaskan oleh Allison, organisasi atau aktor yang penulis sebutkan 

tersebut bukan merupakan aktor yang sekedar “negara” atau “pemerintah” tetapi 

merupakan konstelasi organisasi-organisasi yang berkaitan satu dengan yang lain 

yang diduduki oleh pimpinan pemerintahan diatasnya.85  

Trump Administrations adalah kabinet kerja pemerintahan Donald Trump. 

Kabinet tersebut terdiri atas 16 orang termasuk wakil presiden yang bertugas 

sebagai penasihat presiden dalam hal eksekutif yang dia awasi. Tujuh orang 

ditunjuk memiliki status peringkat kabinet. Para anggota kabinet 

direkomendasikan oleh presiden dan disetujui oleh senat. 

Dalam kasus ini, Trump Administration berperan seperti halnya eksekutif 

yang menjalankan kebijakan. Namun sebelumnya, Trump Administration 

menerima informasi sekaligus proposal untuk dibentuknya kebijakan untuk 
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memperbolehkan menjual senjata mematikan ke Ukraina. Mantan Penasihat 

Keamanan Nasional H. R. McMaster dan Menteri Pertahanan Jim Mattis, 

merupakan salah satu pihak yang mendorong Trump untuk menyetujui proposal 

tersebut. Trump berhasil diyakinkan, setidaknya pada bagian dimana bahwa pada 

era Obama, pemerintah sangat menolak keras penjualan senjata mematikan 

tersebut.86 

Para pejabat tinggi Amerika Serikat juga menekankan bahwa transfer 

persenjataan tersebut bukanlah hibah tetapi penjualan, dimana Presiden 

Poroshenko memenangkan bantuan tersebut dengan kesepakatan batu bara senilai 

80 juta dolar dan hal ini pun dianggap merupakan keputusan yang bijak atar kedua 

pemimpin. Menurut surat kabar Rusia Kommersant, Presiden Poroshenko 

berusaha menyinggung kepentingan Amerika Serikat dalam perang Ukraina-Rusia 

dan menawarkan perusahaan konstruksi sebanyak 90% dari semua kontrak dan 

memperbaiki kembali insfrastruktur yang ada di wilayah sengketa Donbas.87 Hal 

ini juga menjadi pertimbangan bagi Trump Administration. 

Berikut merupakan organisasi pemerintahan dalam Trump Administration 

yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. 

 

 

                                                             
86 Natasha Bertrand, Ukraine’s Sucsessful Courtship of Trump, 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/05/ukraines-successful-courtship-of-

trump/559526/ (Diakses pada Tanggal 17 Mei 2019) 
87 ibid 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/05/ukraines-successful-courtship-of-trump/559526/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/05/ukraines-successful-courtship-of-trump/559526/
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5.1.1. U.S. Departement of Defense (Kementerian Pertahanan Amerika 

Serikat) 

U.S. Department of Defense (DOD) atau Kementerian Pertahanan 

Amerika Serikat adalah departemen khusus Amerika Serikat yang berfungsi 

dalam menyediakan kebutuhan angkatan militer Amerika Serkat, mencegah 

terjadinya perang, dan melindungi keamanan Amerika Serikat. 88  Kementerian 

Pertahanan Amerika Serikat bermarkas di Pentagon yang terletak di 

Arlington,Virginia. Terdiri dari beberapa elemen penting yaitu Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, Korps Marinir, dan Angkatan Udara. DOD sendiri merupakan 

agensi penerus dari National Military Establishment yang dibuat bedasarkan 

National Security Act of 1947. 89  

Didirikan sebagai deartemen eksekutif Pemerintah oleh Amandemen 

Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1949 dengan dikepalai oleh seorang 

Sekretaris Pertahanan.90 Dibawah Presiden sebagai panglima tertinggi, Sekretaris 

Pertahanan menjalankan wewenang, dan mengendalikan departemen, 

mengorganisir departemen militer Angkaan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan 

Udara, kepala staf gabungan memberikan nasihat militer, kesatuan dan perintah 

tempur khusus yang dibuat untuk ujuan tertentu.91  

                                                             
88 U.S. Department of Defense, https://www.usa.gov/federal-agencies/u-s-department-of-defense 
(diakses pada tanggal 5 Februari 2019) 
89 Department of Defense 1994, 

https://govinfo.library.unt.edu/npr/library/status/mission/mdod.htm (diakses pada tanggal 5 

Februari 2019) 
90 ibid 
91 ibid 

https://www.usa.gov/federal-agencies/u-s-department-of-defense
https://govinfo.library.unt.edu/npr/library/status/mission/mdod.htm
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Dalam kasus ini keterlibatan Kementerian Pertahanan adalah ketika 

bekerja sama dengan Kementerian luar negeri dalam penyerahan proposal 

pengiriman senjata mematikan untuk Ukraina. Proposal tersebut didiamkan cukup 

lama, mengingat pada era Obama, mereka menolak untuk memberikan senjata 

mematikan meskipun tahu bahwa banyak jatuh korban dari pihak Ukraina karena 

sistem pertahanan dan persenjataan yang kurang memadai dan hanya 

menyediakan senjata non defensif seperti Body Armor, night-vision googles, 

perlengkapan pertolongan pertama dan perlengkapan alat-alat mesin. Saat Trump 

menempati jabatan, dengan proposal baru, mereka bersedia menyediakan senjata 

tersebut dan tentara Amerika Serikat membantu untuk pelatihan tentara 

Ukraina. 92 Kementrian Pertahan juga mengeluarkan pendanaan khusus untuk 

Ukraina dalam sektor pertahanan dan keamanan. 

Gambar 5.1.1.2 Total Obligasi Dana Tahun 2014 

 

                                                             
92 Eric Schmitt dan Andrew E. Kramer, op. cit 
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Gambar 5.1.1.3 Pembagian Dana Menurut Aktivitas Dan Sektor Tahun 2014 

 

Sumber:https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2014&implementing_agency_id=7&meas

ure=Obligations 

 

Untuk data pada tahun 2014, Kementrian Pertahanan memberikan dana 

sebesar 57,6 juta dolar untuk mendukung Ukraina. Yang mana, sebanya 49 juta 

dolar digunakan untuk Cooperative Threat Reduction Program: Cooperative 

Threat Reduction (CTR) Multiple Programs [non-ODA], yaitu program yang 

dibuat untuk membantu sebuah negara bekas Uni Soviet untuk menghilangkan 

nuklir, senjata biologis dan kimia, senjata pemusnah masal, dan membangun 

keamanan yang mumpuni untuk menangani poliferasi dari persenjataan tersebut.93 

 

                                                             
93 USAID, 

https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2014&implementing_agency_id=7&measure=Obl

igations (diakses pada 1 Januari 2019) 

https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2014&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2014&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2014&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2014&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
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Gambar 5.1.1.4 Total Obligasi Dana Tahun 2016 

 

Gambar 5.1.1.5 Pembagian Dana Menurut Aktivitas Dan Sektor Tahun 2016 

 

Sumber: 

https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2016&implementing_agency_id=7&measure=Obl

igations 

 

Pada tahun 2016, bantuan dana tersebut meningkat drastis hingga 311,5 

juta dolar, dimana sebanyak 226,5 juta dolar digunakan untuk Ukraine Security 

Assistance Initiative (USAI). USAI adalah bantuan yang menyediakan dukungan 

intelijen, termasuk pelatihan, perlengkapan, dan dukungan logistik, persediaan 

dan jasa, untuk militer dan pasukan lain dari pemerintah Ukraina untuk 

https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2016&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2016&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
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mengembankan kemampuan militer pemerintah atau pasukan keamanan lain yang 

mereka miliki.94 

Gambar 5.1.1.6 Total Obligasi Dana Tahun 2018 

 

Gambar 5.1.1.7 Pembagian Dana Menurut Aktivitas Dan Sektor Tahun 2014 

 

Sumber:https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2018&implementing_agency_id=7&meas
ure=Obligations 

 

                                                             
94 USAID, ibid, 

https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2016&implementing_agency_id=7&measure=Obl

igations (diakses pada 1 Januari 2020) 

https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2018&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2018&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2016&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2016&implementing_agency_id=7&measure=Obligations
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Namun pada data terakhir tahun 2018, total dan turung hingga 98,5 juta dolar, 

yang mana sejumlah  95 juta dolar, digunakan untuk DOD – Foreign military 

Financing (FMF) Program, Payment Wived. Ini merupakan program 

perpanjangan kredit untuk sebuah negara atau organisasi internasional dalam 

tahun fiskal apapun untuk pengadaan peralatan dan jasa pertahanan, serta desain 

dan kontruksi. 

5.1.2. State Department 

State Department atau Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat adalah 

departemen yang mengurus urusan luar negeri dan hubungan Internasional 

Amerika Serikat.95 Pada tahun 1789, Kementerian Luar Neheri Amerika Serikat 

lebih dikenal dengan nama Department of Foreign Affairs, agensi Kabinet-level 

tertua di cabang eksekutif. Didalamnya terdapat para diplomat dan pegawai 

pelayanan luar negeri yang membawa kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke 

tingkat dunia. 96  Tugas yang dilakukan melibatkan banyak isu mulai dari 

perdagangan, budaya, hingga keamanan.  

Department luar negeri berinteraksi dengan perwakilan pemerintahan luar 

negeri, perusahaan, organisasi non pemerintah, dan individu untuk memajukan 

kepentingan Amerika Serikat ke seluruh dunia. 97  Sepanjang sejarah dari 

Kementerian luar negeri, Sekretaris Negara berperan sebagai penasihat utama 

Presiden tentang masalah hubungan intenasional. Namun pada akhir abad ke-20, 

                                                             
95 AllGov, Department of State, http://www.allgov.com/departments/department-of-

state?detailsDepartmentID=575 (diakses pada tanggal 12 Februari 2019) 
96 ibid 
97 ibid 

http://www.allgov.com/departments/department-of-state?detailsDepartmentID=575
http://www.allgov.com/departments/department-of-state?detailsDepartmentID=575
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peran ini berubah kepada Penasihat Keamanan Nasional Presiden, yang mana 

merupakan hasil dari marginalisasi dari Sekretaris Negara di White House 

Administration.98  

Kementerian Luar Negeri juga memiliki tanggung jawap terhadap 

pengawasan penjualan militer, dibawah hukum Kementerian Luar Negeri harus 

melaporkan pada kongres mengenai perencanaan penjualan militer asing sehingga 

anggota parlemen dapat meninjau dan dapat bertindak untuk menghentikan 

penjualan.99 

Pada bulan Desember 2017, Kementerian Luar Negeri Juga telah 

dikonfirmasi menyetujui surat ijin komersial atas ekspor senjata Model M107A1 

Sniper System, amunisi, dan suku cadang beserta asesoris ke Ukraina, dengan 

nilai penjualannya sebesar 41,5 juta Dolar. 100  Namun seperti yang diketahui, 

persenjataan ini masih belum cukup mumpuni untuk membantu Ukraina untuk 

menangkis serangan dari pihak separatis yang didukung Rusia. Selain itu 

Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan pendanaan untuk Ukraina dalam 

bentuk bantuan luar negeri. 

                                                             
98 ibid 
99 Josh Lederman, Officials: US Agree to Provide Lethal Weapons to Ukraine, Apnews, 

https://apnews.com/e2d29e7cc9b84b808a928f49875d2bca (Diakses Tanggal 10 Mei 2019) 
100 Josh Rogin, Trump Administration Approves Lethal Arms Sales to Ukraine, 

https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-

lethal-arms-sales-to-ukraine/?noredirect=on&utm_term=.33270237cef7 (diakses tanggal 17 Mei 

2019) 

https://apnews.com/e2d29e7cc9b84b808a928f49875d2bca
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-lethal-arms-sales-to-ukraine/?noredirect=on&utm_term=.33270237cef7
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-lethal-arms-sales-to-ukraine/?noredirect=on&utm_term=.33270237cef7
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Gambar 5.2.1.1 Total Obligasi Dana Tahun 2014 

 

Sumber:https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2014&implementing_agency_id=2&meas

ure=Obligations 

Gambar 5.2.1.2 Tabel Obligasi Dana Tahun 2016 

 

Sumber:https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2016&implementing_agency_id=2&meas

ure=Obligations 

https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2014&implementing_agency_id=2&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2014&implementing_agency_id=2&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2016&implementing_agency_id=2&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2016&implementing_agency_id=2&measure=Obligations
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Gambar 5.2.1.3 Tabel Obligasi Dana Tahun 2016 

 

Sumber:https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2018&implementing_agency_id=2&meas

ure=Obligations 

 

Pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri memberikan dana sebesar 38,7 juta 

dolar untuk mendukung berbagai aktivitas dan sektor. Namun pada tahun 2016 

jumlah dana yang diberikan berkurang menjadi 34 juta dollar walaupun total 

bantuan dari seluruh departemen mengalami peningkatan. Sedangkan data 

terakhir tahun 2018, Kementerian luar negeri meningkatkan pendanaan hingga 

60,5 juta dolar untuk Ukraina, yang mana penggunaan dana sepenuhnya berfokus 

pada sektor ekonomi.101 

5.1.3. Kongres Amerika Serikat 

Kongres merupakan badan legislatif Amerika Serikat yang memiliki 

sistem bikameral. Kongres memiliki dua bagian yaitu Senat dan House of 

Representatif (HoR), yang mana semua anggotanya dipilih melalui pemilihan 

                                                             
101 USAID, ibid, 

https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2018&implementing_agency_id=2&measure=Obl

igations (Diakses tanggal 1 Januari 2020) 

https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2018&implementing_agency_id=2&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2018&implementing_agency_id=2&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2018&implementing_agency_id=2&measure=Obligations
https://explorer.usaid.gov/cd/UKR?fiscal_year=2018&implementing_agency_id=2&measure=Obligations
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umum.102 Anggota Senat dipilih 2 orang perwakilan daro setiap 50 negara bagian 

di Amerika Serikat. Seorang Senator mewakili antara 1 dan 37 juta orang, 

tergantung pada jumlah populasi di negara bagian mereka. Aktivitas harian 

mereka sebagian besar dikontrol oleh partai politik yang mendominasi kursi di 

senat, atau biasa disebut “Partai Mayoritas”.103 Sedangkan untuk HoR, Anggota 

dipilih untuk mewakili distrik mereka selama 2 tahun masa jabatan, dan Amerika 

Serikat sendiri terbagi menjadi 435 distrik kongresional dengan populasi kurang 

lebih sebanyak 710.000 setiap distrik. Sama halnya dengan Senat, kegiatan harian 

HoR dikendalikan oleh “Partai Mayoritas”.104 Kongres memiliki kekuasaan dalam 

membuat atau membentuk hukum nasional, mendeklarasikan perang, 

meningkatkan dan menyediakan uang publik dan mengawasi pengeluarannya, 

mendakwa dan menguji pegawai federal, menyetujui perjanjian presidensil, 

menyetujui perjanjian yang dinegosiasi oleh cabang eksekutif, melakukan 

pengawasan dan investigasi.105 

Dalam kasus ini, Kongres memiliki posisi tertinggi dalam penentuan 

kebijakan ini, karena tanpa persetujuan dari Kongres kebijakan ini tidak bisa 

dilaksanakan.106 Sedangkan Presiden bertindak sebagai eksekutif, atau pihak yang 

melaksanakan kebijakan, hal ini sudah dijelaskan secara rinci dalam Ukraine 

Freedom Support Act 2014, dimana Presiden wajib melaksanakan ketentuan yang 

                                                             
102 Ballotpedia, United States Congress, https://ballotpedia.org/United_States_Congress (diakses 

pada tanggal 10 Februari 2019) 
103 Govtrack, Members of Congress, https://www.govtrack.us/congress/members (diakses pada 

tanggal 10 Februari 2019) 
104 ibid 
105 U.S. Capitol, About Congress, https://www.visitthecapitol.gov/about-congress  (diakses pada 

tanggal 12 Februari 2019) 
106 Josh Rogin, op.cit 

https://ballotpedia.org/United_States_Congress
https://www.govtrack.us/congress/members
https://www.visitthecapitol.gov/about-congress/what-congress-does
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ada didalam Act tersebut secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi lain. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kongres telah aktif 

berpartisipasi dalam krisis Ukraina dengan bantuan untuk Ukraina dan sanksi 

untuk Ukraina.107 Mengenai persenjataan, Kongres telah mendukung dukungan 

pertahanan sejak Defense Authorization Act (NDAA) tahun 2015 dan 

mengembangkannya pada tahun 2016.108 

Jadi dari sub bab ini dapat disimpulkan bahwa, dalam kasus ini institusi 

yang terlibat dalam pembentukan kebijakan seperti Kementerian Pertahanan, dan 

Kementerian Luar Negeri dalam Kabinet Trump, merupakan klasifikasi dari 

Organizational Actors. Yang mana mereka merupakan organisasi-organisasni 

yang saling beraliansi dalam membentuk suatu keputusan namun tetap ada bagian 

tertinggi diatas mereka seperti Kongres. Hal ini membuktikan bahwa mereka 

saling terkait dan membutuhkan persetujuan banyak pihak agar kebijakan dapat 

terlaksana. 

 

5.2.Factored Problem and Fractionated Power 

Variabel ini Allison menjelaskan bahwa, dalam berbagai isu luar negeri 

akan mendorong terciptanya berbagai organisasi yang tugas dan tanggung-

jawabnya sesuai dengan isu yang ditangani untuk mencegah adanya 

kelumpuhan. 109  Penulis melihat bahwa setiap organisasi yang terlibat dalam 

                                                             
107 Vincent L. Morelli, op. cit, hal 39 
108 Ibid, hal 41 
109 Graham T Allison, Op. cit, hal 700 
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pembuatan kebijakan memiliki bidangnya masing-masing dan berperan dalam 

pengimplementasian kebijakan sesuai bidang tersebut. 

5.2.1. Fractionated Power 

5.2.1.1. Perceived Problem 

Dalam indikator ini, Perceive problem adalah ketika aktor mendapatkan 

informasi yang mana informasi tersebut mereka pahami terlebih dahulu sebelum 

menentukan keputusan atau membuat kebijakan. Dalam kasus ini, Pemerintah 

Amerika Serikat mendapatkan Informasi bahwa Ukraina kewalahan dalam 

menghadapi serangan Agresi Rusia atau serangan separatis yang didukung Rusia 

yang dikarenkan kurangnya daya tempur tentara Ukraina baik dalam segi 

teknologi persenjataan dan juga kemampuan sumber daya manusia.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian perdamaian pada 

tahun 2015 (Minsk I) saat itu memang mengurangi penyerangan namun tidak 

serta merta menghentikannya. Dan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson 

mengatakan bahwa, tahun 2017 lalu angka kekerasan yang terjadi dalam konflik 

tersebut hampir mencapai 60% sekaligus merupakan keterlibatan Rusia dengan 

tensi terbesar. 110  Hal inilah yang mendorong Kementerian Luar Negeri dan 

Kementerian Pertahanan untuk mengajukan proposal untul penjualan senjata 

mematikan tersebut. 

 

 

                                                             
110 Josh Lederman, op. cit 
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5.2.1.2.Processes Information 

 Setelah mendapatkan Informasi diatas, pemerintah mengolah informasi 

yang mereka dapat untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Mereka akan 

memilih informasi yang menurut mereka paling penting untuk menekankan 

bahwa sangat penting bagi kebijakan ini dibuat. Hal yang selalu ditekankan untuk 

mendorong keluarnya kebjakan ini berdasar ketrangan yang telah penulis jabarkan 

pada bab-bab sebelumnya adalah mengenai bagaimana Rusia yang tidak 

mematuhi Perjanjian Minsk dengan tidak menarik pasukan militernya dari daerah 

konflik dan mempersenjatai pihak separatis, juga mengenai jatuhnya 10.000 lebih 

korban akibat pasukan militer Ukraina sulit mempertahankan diri dan negaranya 

di karenakan kurangnya persenjataan yang memadai dan kurangnya pelatihan. 

Dua garis besar inilah dijadikan dasar bahwa kebijakan ini harus dibuat sehingga 

Ukraina setidaknya bisa mempertahankan diri dan menekan jatuhnya korban dari 

pihak Ukraina. 

5.2.1.3.Perform Range of Action 

 Setelah mendapatkan dan mengolah Informasi, pemerintah menetapkan 

langkah yang diambil. Pemerintahan Trump dan Kongres memutuskan untuk 

menyetujui penyediaan senjata tersebut. Selain penyediaan senjata, Pemerintah 

Amerika Serikat pun menyediakan pelatihan untuk tentara Ukraina, serta 

mempertimbangkan untuk mengirim pasukan U.N Peacekeepers di daerah 

Ukraina Timur tidak hanya untuk Ukraina tetapi juga untuk pengawasan khusus 

dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa yang terletak di sekitar 
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Ukraina. 111  Pentagon menyediakan sebanyak 250 juta dolar untuk pelatihan 

tersebut, dengan perlengkapannya. Dan secara terpisah Kementerian Luar Negeri 

juga berencana menyediakan dana terpisah sebanyak 141 juta dolar dalam bantuan 

luar negeri.112 Dalam pembiayaan Kementerian Luar Negeri tersebut, termasuk 

115 juta dolar untuk berbagai tujuan seperti membeli senjata produksi Amerika 

melalui Program Pembiayaan Militer Luar Negeri, juga menyediakan penasihat 

dan pelatihan untuk meningkatkan Interoperasi NATO Ukraina seperti, 

Laboraturium berbahasa inggris, perlengkapan medis, dan pengembangan 

simulator bom.113 

 Selain itu karena adanya serangan Rusia terhadap Angkatan laut Ukraina 

yang mencoba transit di the Kerch Strait yang terhubung dengan laut Azov ke 

Laut Hitam. Serangan ini mengakibatkan beberapa orang kru kapal terluka dan 

Rusia merampas kapal beserta awakny.hal ini membuat Amerika Serikat 

memutuskan untuk meningkatkan penyediaan senjata bagi Ukraina.114 

5.2.2. Factored Problem 

5.2.2.1. Specialized Attention 

Dalam sub ini menjelaskan bahwa, Specialize Attention dilakukan dalam 

menghadapi suatu permasalahan tertentu daripada pemerintah harus menangani 

                                                             
111 ibid 
112 Joe Gould and Howard Altman, What You Need to Know About the US Pakage to Ukraine that 
Trump Delayed, https://www.defensenews.com/congress/2019/09/25/what-you-need-to-know-

about-the-us-aid-package-to-ukraine-that-trump-delayed/ (diakses tanggal 15 Desember 2019) 
113 ibid 
114Rebecca Kheel, General US Considering more Weapons for Ukraine, 

https://thehill.com/policy/defense/432659-general-us-considering-more-weapons-for-ukraine 

(diakses tanggal 4 Juni 2019) 

https://www.defensenews.com/congress/2019/09/25/what-you-need-to-know-about-the-us-aid-package-to-ukraine-that-trump-delayed/
https://www.defensenews.com/congress/2019/09/25/what-you-need-to-know-about-the-us-aid-package-to-ukraine-that-trump-delayed/
https://thehill.com/policy/defense/432659-general-us-considering-more-weapons-for-ukraine
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segalanya sendiri walaupun ada kemungkinan mereka mampu.115 Karena itulah 

terlahir berbagai organisasi yang fungsinya sesuai dengan berbagai bidang isu. 

Seperti Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (U.S. Department of 

Defense (DOD)) untuk bidang pertahanan. Dalam kebijakan ini, DoD bersama 

dengan Kementerian Luar Negeri merupakan instansi yeng mengajukan proposal 

untuk dibuatnya kebijakan tersebut.116 

Kemudian adapula Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (State 

Department). sebagai departemen yang mengurus urusan luar negeri dan 

hubungan internasional Amerika Serikat, mereka tentu melakukan banyak 

interaksi denga berbagai perwakilan pemerintahan luar negeri, perusahaan, 

organisasi non pemerintah, dan bahkan individu, tidak menutup kemungkinan 

bahwa Kementerian Luar Negeri dapat menyediakan informasi bagi pemerintah 

untuk menentukan kebijakan. 

Selain itu, adapula OFAC dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat 

(Department of Treasury) yang mana mereka mengurusi urusan keuangan dan 

finansial yang masuk dalam kebijakan khususnya mengenai sanksi finansial untuk 

Rusia. Setiap sanksi yang diberikan oleh OFAC tertulis dalam “Ukraine/Russia-

Related Sanctions Program”. 

Dari sub bab ini, dapat dsimpulkan bahwa Amerika Serikat memiliki 

berbagai macam organisasi yang bekerja secara khusus sesuai dengan bidang isu 

yang dihadapi. Hal ini membuktikan bahwa jika pemerintah Amerika Serikat 

                                                             
115 Graham T Allison, Loc. cit 
116 Eric Schmitt dan Andrew E. Kramer, op. cit 



83 
 

tidak bekerja sendiri dalam menentukan keputusan atau menetapkan kebijakan. 

Khususnya mengenai perdagangan senjata mematikan ke Ukraina, Pemerintah 

akan beraliansi dengan institusi domestik lainnya seperti Kementerian Luar 

Negeri dan Kementerian Pertahanan setelah itu menetapkannya dengan 

persetujuan dari Kongres. 

5.3.Parochial Priorities, Preceptions, and Issues 

Dalam variabel ini, Allison menjelaskan bahwa adanya penyempitan isu 

untuk penyesuaian penanganan isu yang dihadapi. Tedensi ini dipengaruhi oleh 

faktor tambahan seperti, pemerintah melakukan seleksi terhadap informasi yang 

dibutuhkan, merekrut anggota kedalam struktur, adanya individu yang 

berpengaruh, tekanan kelompok tertentu dalam organisasi, dan distribusi 

keuntungan. Seperti klien, koalisi pemerintah, dan mitra ekxtra-nasional (contoh: 

Kementrian Keamanan Inggris untuk Departemen Keamanan dari ISA), menganut 

pemahaman ini. Organisasi-organisasi tersebut, meningkatkan kecenderungan 

terkait prioritas operasional, persepsi, dan isu. 117  Memilah Informasi untuk 

diproses dalam pembuatan kebijakan, seperti pada indikator dalam memproses 

informasi Pemerintah memilah informasi yang diperlukan untuk mendukung 

pembuatan kebijakan dengan menitik beratkan pada persoalan yang utama atau 

hal yang menjadi sumber masalah tersebut.  
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5.3.1. Set of Problem 

5.3.1.1. Selective Information 

Memilah Informasi untuk diproses dalam pembuatan kebijakan, seperti 

pada indikator dalam memproses informasi Pemerintah memilah informasi yang 

diperlukan untuk mendukung pembuatan kebijakan dengan menitik beratkan pada 

persoalan yang utama atau hal yang menjadi sumber masalah tersebut. Dalam hal 

ini sumber permasalahan yang ditekankan adalah pasukan militer Ukraina belum 

memiliki persenjataan yang memadai. Rusia membekali pasukan separatis dengan 

senjata yang mematikan ditambah dengan banyaknya pasukan militer Rusia yang 

ditempatkan didaerah konflik membuat pasukan militer Ukraina tidak berkutik. 

5.3.1.2. Tenure of Individuals 

Penulis akan menjelaskan sedikit mengenai adanya perubahan prioritas 

dalam hal kebijakan untuk menjual senjata ke Pemerintah Ukraina, dari era 

Pemerintahan Obama hingga era Pemerintahan Trump. Pada bulan Februari 2015, 

kelompok bipartisan dari 15 senator mengirimkan surat kepada Presiden Obama 

agar presiden menggunakan haknya dalam Ukraine Freedom support Act untuk 

memberikan bantuan persenjataan karena sanksi yang diberikan kurang menekan 

Pemerintah Rusia untuk menarik agresinya. 118  Namun, Pemerintahan Obama 

enggan memberikan bantuan persenjataan kepada Ukraina karena dikhawatirkan 

akan memperburuk situasi antara pihak yang berkonflik atau lebih buruk 

menimbulkan perang terbuka. Namun berbeda dengan Trump, sejak era 

kampanye Trump memang telah berniat untuk memberikan bantuan persenjataan 

                                                             
118 Vincent T Morelli, Op. cit, hal 40 
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tersebut kepada Ukraina. Hal itu disampaikannya dalam the 2016 GOP 

Convention. 119  Namun dalam kovensi tersebut, Trump berusaha tidak 

menggambarkan bantuan tersebut seperti akan memerang Rusia, sehingga beliau 

merubah bahasanya dari “Menyediakan persenjataan yang mematikan” menjadi 

“bantuan yang memadai”.120  

Hal ini menunjukkan bahwa, pergantian pemerintahan atau pemimpin 

dapat merubah prioritas mereka terhadap suatu isu. Pemerintahan Obama 

memprioritaskan posisi de facto atas situasi konflik tersebut dan mengutamakan 

pencegahan peningkatan konflik dan perang, serta mempertahankan kemungkinan 

hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dengan Rusia yang bisa terjalin. 

Sedangkan Pemerintahan Trump memprioritaskan Pemerintahan Ukraina dapat 

mempertahankan diri dari agresi Rusia, sehingga Presiden Trump memutuskan 

untuk menyetujui kebijakan untuk menyediakan persenjataan bagi Pemerintah 

Ukraina. 

Dari sub bab ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat 

melakukan Parokialism Prioritas, presepsi, dan isu. Prioritas yang diutamakan 

oleh Pemerintah Amerika Serikat mengenai isu tersebut demi membuat kebijakan 

untuk menjual senjata adalah mengenai pertahanan. Bagaimana lemahnya 

pertahanan dan kemampuan militer serta kurangnya teknologi persenjataan yang 

memadai membuat pemerintah Amerika Serikat menyetujui untuk menyediakan 

                                                             
119 Josh Rogin, Trump Campaign guts GOP’s anti-Rusia Stance on Ukraine, 

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trump-campaign-guts-gops-anti-

russia-stance-on-ukraine/2016/07/18/98adb3b0-4cf3-11e6-a7d8-

13d06b37f256_story.html?utm_term=.ed83aef027ef (diakses tanggal 4 Juni 2019) 
120 ibid 

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trump-campaign-guts-gops-anti-russia-stance-on-ukraine/2016/07/18/98adb3b0-4cf3-11e6-a7d8-13d06b37f256_story.html?utm_term=.ed83aef027ef
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trump-campaign-guts-gops-anti-russia-stance-on-ukraine/2016/07/18/98adb3b0-4cf3-11e6-a7d8-13d06b37f256_story.html?utm_term=.ed83aef027ef
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trump-campaign-guts-gops-anti-russia-stance-on-ukraine/2016/07/18/98adb3b0-4cf3-11e6-a7d8-13d06b37f256_story.html?utm_term=.ed83aef027ef
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persenjataan dengan harapan akan membantu Pemerintah Ukraina 

mempertahankan diri dan menyeimbangkan kekuatan. 

 

5.4.Action as Organizational Ouputs 

Allison menjelaskan bahwa Action as Organizational Ouputs, merupakan 

aktivitas organisasi dalam menghasilkan keputusan. Variabel ini meliputi lima 

indikator yaitu Goals, Squential Attention to Goals, Squential Attention to Goals, 

Programs and repertoires, Uncertainty Avoidance, Problem Directed Search, 

Organizational Learning and Change. 

5.4.1. Goals 

Goals merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi yang mana 

terdiri Atas Ekspektasi, tuntutan, undang-undang, dan aktivitas tawar-menawar 

yang mendasarinya. Dalam latar belakang permasalahan telah dijelaskan bahwa, 

adanya transfer atau penjualan senjata mematikan untuk Ukraina adalah untuk 

membantu meningkatkan pertahanan mereka terhadap serangan militer dari Rusia 

dan melindungi kedaulatannya.121  

5.4.1.1. Expectation and Demands 

Dalam hal ini, tujuan dalam dibentuknya kebijakan ini berisi mengenai 

ekspektasi dan permintaan dari organisasi lain dalam pemerintahan. Ekspektasi 

yang diharapkan dapat tercapai degan adanya kebijakan tersebut dengan diijinkan 
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atau disetujuinya pengiriman senjata mematikan ke Ukraina, tentu diharapkan 

akan membantu Ukraina dalam mempertahankan diri dari serangan serta 

memperkuat pertahanan.  

Demands atau permintaan dalam hal ini adalah permintaan yang datang 

dari masyarakat dan kelompok kepentingan tertentu atau organisasi lain dalam 

pemerintahan untuk membentuk kebijakan tersebut. 122  Dalam kasus ini, 

permintaan untuk dibuatnya kebijakan ini datang dari organisasi dalam 

pemerintahan itu sendiri. Pada masa Pemerintahan Obama, kelompok bipartisan 

senat pernah mengirimkan surat kepada Presiden Obama untuk memberikan 

Ukraina bantuan persenjataan yang memadai. Hal ini dikarenakan sanksi yang 

diberikan kepada Rusia saat itu tidak efektif untuk membuat Rusia berhenti 

menduduki teritori Ukraina dan untuk menekan Putin agar menyetujui perjanjian 

perdamaian.123 Namun permintaan ini ditolak dengan alasan bahwa bantuan itu 

justru akan meningkatkan konflik dan menngkatkan level kekerasan, juga dapat 

menimbulkan Perang Dingin baru karena menghilangkan kemungkinan hubungan 

kerjasama antara Amerika Serikat dengan Rusia. Bahkan Jerman dan Perancis pun 

enggan untuk memberikan bantuan tersebut.124 

Setelah pergantian pemerintahan dari Obama ke Trump, pada tahun 2017, 

permintaan untuk kebijakan ini datang kembali yang dipelopori oleh Kementrian 

Pertahanan dan Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri Pertahanan 

Jim Mattis dan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson yang mensponsori kebijakan 
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ini karena merekalah yang mengirimkan proposal pada Presiden Trump untuk 

memberikan Pemerintah Ukraina bantuan persenjataan yang kuat dan memadai 

serta pelatihan.  

5.4.1.2. Statutory Authority 

Adapun Wewenang hukum yang mendukung dalam tujuan pembuatan 

kebijakan ini tidak lain adalah Ukraine Freedom Support Act 2014. Sebuah 

hukum atau undang-undang yang telah disetujui oleh kongres, berisikan mengenai 

kebijakan Amerika Serikat dalam Upaya membantu Ukraina untuk 

mengembalikan kedaulatannya dari pemerintahan Federasi Rusia. Selain itu, 

hukum ini juga berisikan mengenai sanksi ekonomi bagi Rusia, diplomasi, 

bantuan bagi rakyat Ukraina salah satunya adalah bantuan kapabilitas militer.125  

Dalam undang-undang tersebut, secara umum dijelaskan bahwa presiden 

berhak untuk menyediakan artikel pertahanan, dan pelatihan untuk Pemerintahan 

Ukraina demi menekan serangan senjata lawan dan membangun kembali 

kedaulatan dan integritas wilayah. 126  Hal ini membuktikan bahwa kebijakan 

pemerintah Amerika Serikat untuk menjual persenjataan kepada Pemerintah 

Ukraina dapat dinilai sebagai tindakan yang dapat diterima karena memenuhi 

tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. 
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126 Ibid, 22 USC 925, 2959 
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5.4.2. Squential Attention to Goals 

Dalam hal ini penulis menganalisa mengenai adanya perhatian khusus 

dalam usaha tercapainya tujuan melalui proses penyelesaian masalah secara 

sistematis dan berurutan. Allison, menjelaskan bahwa saat suatu persoalan muncul, 

maka salah satu unit dari organisasi yang paling memperhatikan atau 

mempedulikan masalah tersebut maka merekalah yang menangani hal tersebut 

dengan mengambil hal yang terpenting.127  

Untuk kasus ini, unit dalam pemerintahan yang paling mempedulikan 

tentang konflik Rusia-Ukraina dan dampak karena lemahnya pertahanan Ukraina 

adalah Kementerian Pertahanan. Karena itulah, bersama dengan Departemen 

Kementerian Luar Negeri mereka berusaha mengingatkan kembali masalah ini 

setelah pergantian pemerintahan. Mengingat pada pemerintahan Obama mereka 

tidak dapat memberikan bantuan tersebut, akhirnya pada pemerintahan Trump 

keputusan tersebut dapat dibuat. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebelum 

diputuskannya kebijakan untuk menjual senjata ke Ukraina, Pemerintah Amerika 

Serikat telah lebih dulu mencoba penyelesaian konflik dengan damai yaitu melalui 

diplomasi. Pemerintah Amerika Serikat bersama dengan negara-negara Anggota 

NATO, Pemerintah Federasi Rusia, Pemerintah Ukraina, dan perwakilan pihak 

separatis duduk bersama, bernegosiasi sehingga menghasilkan Protokol Minsk I, 

namun karena Pemerintah Rusia mengabaikan protokol tersebut dengan tetap 
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melakukan serangan, maka Pemerintah Amerika Serikat dengan pihak-pihak 

terkait melakukan negosiasi ulang hingga melahirkan Protokol Minsk II. Dan 

ketika Protokol Minsk II masih kurang efektif untuk meredam konflik, hingga 

akhirnya Pemerintah Amerika Serikat tidak memilih cara untuk menekan 

serangan Rusia ke Ukraina dengan memutuskan untuk mengijinkan perdagangan 

senjata ke Ukraina. 

5.4.3. Standard Operating Procedures (SOP) 

Allison menjelaskan bahwa SOP merupakan peforma terbaik suatu 

organisasi saat mereka melakukan fungsinya, karena SOP tersebut mendasari 

prilaku dari organisasi tersebut. Standar prosedur yang berlaku bagi aktor dalam 

mendasari dibuatnya kebijakan tersebut.  

Dalam kasus ini, tentu saja hal yang dilakukan adalah melakukan 

pertemuan. Presiden Trump telah bertemu dengan Presiden Poroshenko sebanyak 

dua kali pada tahun 2017, yaitu pada bulan Juni dan September. Pertemuan ini 

berfokus mengenai penyelesaian konflik di Ukraina Timur, pengimplementasian 

reformasi, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Menteri Luar 

Negeri Rex Tillerson sempat menegur Rusia agar mereka segera 

mengimplementasikan Perjanjian Minsk dengan menarik pasukan separatis 

bersenjata, dan menghilangkan kekerasan hingga Peneliti Organization for 

Security and Cooperation in Europe (OSCE) dapat melakukan tugasnya.128 
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Dari pertemuan dan juga negosiasi seperti yang dilakukan diatas, 

pemerintas Amerika Serikat juga dapat mengawasi serta mendapatkan informasi 

terbaru tentang konflik dan juga kondisi Ukraina saat itu. Dari informasi tersebut, 

pemerintah dapat menimbang atau merencanakan apa yang akan dilakukan 

selanjutnya. Melalui laporan harian yang ditulis oleh OSCE dalam website 

mereka (www.osce.org) dan Special Monitoring Mission (SMM) yang merupakan 

mata dan telinga komunitas internasional di daerah konflik, pemerintah juga dapat 

mengawasi informasi yang terjadi di daerah konflik.129 

Setelah melakukan kunjungan, pertemuan, atau negosiasi dan mengawasi 

informasi, pemerintah mulai menyiapkan sesuatu sebagai respon terhadap 

berbagai informasi yang telah didapat. Dalam hal ini, seperti pada informasi 

terbaru yang penulis dapatkan, Kurt Volker menyatakan bahwa untuk mendukung 

kebutuhan Ukraina mereka dapat membicarakannya dengan pemerintah Ukraina 

mengenai apa yang mereka butuhkan. Selain itu, adanya informasi bahwa Rusia 

masih mempersenjatai pihak separatis dan belum menarik mundur pasukan 

militernya. Akhirnya Volker dengan rekan Rusianya Vladislav Surkov 

mendiskusikan bagaimana cara kerja dari UN Peacekeepers di Dubai. Sugesti ini 

diusulkan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis bahwa seharusnya 

Peacekeeper disebar pada garis depan dan perbatasan Rusia, dan Surkov 

menyebutkan rencana ini sebagai “a balanced approach”.130 

                                                             
129 U.S. Department of State, Foreign Operations Assistance: Ukraine, 

https://www.state.gov/foreign-operations-assistance-ukraine/ (diakses tanggal 10 Juli 2019) 
130 Julian Borger, US Ready to Boost Arms Supplies to Ukraine for Naval and Air Forces, Envoy 
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5.4.4. Programs and repertoires 

Indikator ini meliputi program atau kegiatan yang dilakukan aktor. Setiap 

program dan kegiatan tersebut merupakan hasil dari standar operasional yang 

mereka terapkan dan juga sebagai cara mereka untuk mengatasi situasi tertentu. 

Semakin kompleks tindakan atau kegiatan dan semakin banyak individu yang 

terlibat, maka semakin penting program tersebut.131  

Dalam kasus ini, program yang menjadi dasar dalam pembentukan 

kebijakan tersebut terdapat dalam Ukraine Freedom Support Act 2014. 

Melakukan kebijakan tersebut sama artinya dengan menjalankan program tersebut. 

Secara sederhana, program tersebut antara lain, memberikan Sanksi Ekonomi 

pada Rusia seperti terhadap Rosoboronexport dalam menghambat aktivitas 

perdagangan minyak dan investasi, memberikan bantuan militer yang mana 

presiden telah diberi kuasa sebanyak 350 juta dolar pada tahun 2015 untuk 

penyediaan, artikel dan pelayanan pertahanan dan pelatihan, kemudian status 

Ukraina sebagai aliansi NATO mendapat fasilitas pengiriman perlengkapan 

militer, lalu bantuan dalam bidang energi, sektor pertahanan, dan kemasyarakatan, 

dan yang terakhir peluasan penyiaran.132 

5.4.5. Uncertainty Avoidance 

Dalam indikator ini, Allison menjelaskan bahwa daripada menerka atau 

memprediksi suatu kejadian yang akan datang, organisasi lebih memilih untuk 

                                                                                                                                                                       
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/ukraine-kurt-volker-us-arms-supplies (diakses 
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131 Graham T Allison, Ibid, hal 700 
132 Ukraine Freedom Support Act 2014 Background and Key Details 
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menghindari adanya ketidak pastian. 133  Penulis akan menganalisa mengenai 

hubungan Amerika Serikat secara internal dengan instansi-instansi yang terlibat 

dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini penulis akan melihat hubungan atau 

koordinasi antara Trump Administration dan Kongres, dengan instansi-instansi di 

dalamnya seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Serta koordinasi yang dilakkukan 

Amerika Serikat secara internasional yaitu dengan aliansi, khususnya negara-

negara Eropa yang terlibat dalam perjanjian Minsk dan NATO.  

Lingkungan Primer (Primary Environment) menggambarkan tentang 

hubungan atau lingkungan negosiasi antara pemerintah dengan organisasi lain 

yang telah distabilisasi oleh adanya pemisahan anggaran, lingkup 

pertanggungjawaban yang disepakati, dan praktik konvensional yang telah ada. 

Dalam kasus ini merupakan Pemerintahan Trump (Trump Administration) dan 

keterkaitan jajaran kabinet didalamnya. 

Lingkungan sekunder (Secondary Environtment) ini menggambarkan 

mengenai lingkungan negosiasi pemerintah dengan dunia Internasional. Dalam 

hal ini, lingkungan sekunder yang dimiliki Amerika Serkat yang berkaitan dengan 

pembuatan kebijakan ini adalah NATO. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa, Amerika Serikat dan negara NATO lainnya sangat memperhatikan konflik 

antara Rusia dan Ukraina karena dampaknya untuk keamanan Regional. 

Keengganan Pemerintah Rusia untuk menarik mundur pasukan militernya 

menjadi alasan mengapa kebijakan pengiriman persenjataan mematikan ini dibuat. 
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Dukungan NATO sangat penting untuk melancarkan pembuatan keputusan 

tersebut.134 Bahkan NATO sendiri bersama dengan Ukraina pada NATO-Ukraine 

Commision Met tahun 2016, telah memberikan bantuan pelatihan serta dukungan 

teknik untuk militer Ukraina.135 

5.4.6. Problem Directed Search 

Problem Directed Search merupakan kondisi dimana aktor atau organisasi 

akan melakukan pencarian yang berorientasi pada permasalahan spesifik yang 

dihadapi ketika terjadi suatu permasalahan atau fenomena yang tidak biasa.136  

Masalah spesifik yang dimaksud disini adalah, masalah yang menyebabkan 

kejadian tidak terduga tersebut terjadi. Dalam kasus ini Pemerintah Amerika 

Serikat melakukan pencarian alternatif yang befokus pada masalah spesifik yang 

dihadapi bila terjadi sesuatu yang tidak terduga.  

Hingga saat ini, penulis belum melihat adanya kondisi tidak terduga yang 

mengharuskan pemerintah Amrika Serikat untuk mencari alternatif yang 

berorientasi pada masalah tersebut. Dalam kasus ini, kemungkinan dalam mencari 

alternatif pun cukup sulit. Bila pemerintah Amerika Serikat mempertahankan 

keputusan dari Era Obama yaitu dengan tidak menjual senjata kepada 

Pemerintahan Ukraina, maka aneksasi akan semakin meluas dan Ukraina akan 

lebih kesulitan dalam pempertahan diri maupun mempertahankan kedaulatannya. 

Serta dilakukannya negosiasi dan membentuk perjanjian baru tidak menjanjikan 

                                                             
134 Col. Tim Kreuttner, dkk, A Joint and Operational Approach for Security Assistance for Gorgia 

and Ukraine, hal 119 
135 Vincent L. Morelli, op. cit, hal 36 
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bahwa Pemerintah Federasi Rusia akan patuh, memngingat bahwa mereka pernah 

mengabaikan Protokol Minsk.  

Sedangkan dengan kebijakan saat ini, mungkin dapat membantu 

Pemerintah Ukraina dengan membangun kembali kemampuan militer dalam 

bidang persenjataan dan keahlian pasukan untuk menekan serangan dari 

Pemerintah Federasi Rusia. Namun disisi lain, kebijakan ini justru semakin 

memperparah konflik yang sudah ada dan justru adanya adu senjata antara 

Ukraina dan Rusia kemungkinan dapat menambah jumlah korban jiwa.137 

5.4.7. Organizational Learning and Change 

Biasanya prilaku organisasi sifatnya tetap. Namun jika terjadi sesuatu yang 

tidak biasa, maka tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi melakukan 

penyesuaian atau asimilasi sebagai respon terhadap perubahan. Perubahan secara 

dramatis biasa melibatkan urusan keuangan. Namun, perubahan dramatis juga 

dapat terjadi karena adanya kekacauan atau bencana, kegagalan prosedur, adanya 

kekuasaan diuar organisasi yang menuntut perubahan, atau adanya individu dalam 

organisasi dalam organisasi yang mempelopori atau melakukan perubahan 

tersebut. 138  Maka dari itu penulis akan menganalisa adanya perubahan yang 

terjadi dalam organisasi yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Menurut 

Allison, adanya perubahan dan pembelajaran yang terjadi dalam organisasional 

meliputi adanya tiga hal yaitu, Periode of Budgetary Feast, Periode of Prolonged 

                                                             
137 Liana Semchuk,Ukraine: US Arms Sales Making Big Bussiness Money While Ordinary People 

Pay the Price, https://theconversation.com/ukraine-us-arms-sales-making-big-business-money-

while-ordinary-people-pay-the-price-114238 (diakses tanggal 1 Juli 2019) 
138 Graham T Alison, loc. cit 

https://theconversation.com/ukraine-us-arms-sales-making-big-business-money-while-ordinary-people-pay-the-price-114238
https://theconversation.com/ukraine-us-arms-sales-making-big-business-money-while-ordinary-people-pay-the-price-114238
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Budgetary Feast dan Dramatic Peformance Failure.139 Namun faktor perubahan 

yang lebih relevan terhadap kasus ini adalah karena adanya Dramatic Peformance 

Failure. 

5.4.7.1. Dramatic Peformance Failure. 

Dalam kasus ini, adanya perubahan sekaligus pembelajaran bagi 

pemerintah adalah seperti terjadinya perubahan pada masa pemerintahan Obama 

dan Trump. dimana pada masa Pemerintahan Obama, Amerika Serikat tidak 

menyediakan senjata mematikan untuk Ukraina. 140  Namun pada masa 

Pemerintahan Trump, Amerika Serikat justru bersedia menyediakan senjata 

mematikan seperti Juvelin Missiles untuk Ukraina.141 Seperti yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, penyebab pemerintahan Obama enggan untuk menyediakan 

persenjataan tersebut dikhawatirkan akan memperburuk konflik dan pada 

akhirnya menciptakan perang. Namun pada faktanya, tanpa adanya dukungan 

persenjataan yang memadai semakin banyak korban yang jatuh setiap minggunya 

demi mempertahankan negara mereka.142 

Gagalnya penerapan perjanjian Minsk karena ketidakpatuhan pemerintah 

Rusia, mendorong terbentuknya kebijakan ini. Dimapan pemerintahan Rusia 

enggan menarik pasukannya dari daerah konflik dan tetap mempersenjatai pihak 

separatis, membuat pemerintah Amerika Serikat harus membekali Ukraina dengan 

persenjataan yang sepadan dan memadai untuk mendukung pertahanan Ukraina. 

                                                             
139 Ibid, hal 701 
140 Jeet Heer, op.cit  
141 Eric Schmitt dan Andrew E. Kramer, ibid 
142 Julian Borger, ibid 
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Kesimpulan yang dapat diambil dari sub bab ini adalah kebijakan luar 

negeri Amerika Srikat merupakan aksi atau tindakan yang dihasilkan dari sebuah 

proses panjang organisasional atau Organizational Output. Karena dalam 

pembuatan keputusan untuk memperdagangkan senjata mematikan ini memiliki 

tujuan yaitu agar pemerintah Ukraina dapat menyeimbangkan kemampuan 

militernya untuk mempertahankan diri dari serangan militer Rusia dan separatis 

karena permasalahan yang dialami Ukraina adalah kekurangan sumberdaya 

militer baik persenjataan maupun sumber daya manusia. Kebijakan ini pun telah 

didukung dengan program dan juga koordinasi dengan berbagai pihak, baik 

domestik maupun intenasional. 

5.5.Central Coordination, and Control 

Variabel ini, Allison menjelaskan mengenai adanya pembagian kekuasaan 

dan tanggung jawab. Namun dikarenakan adanya kemungkinan terjadi tumpang 

tindih kekuasaan maka diperlukan koordinasi. Dalam hal ini, mengacu pada 

intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kasus ini maka hal ini lebih 

ditekankan pada pemerintahan Trump dan peran Kongres didalamnya. 

5.5.1. Government Intervention 

5.5.1.1. The Nature of Job 

Intervensi pemerintah meliputi beberapa faktor, yaitu memang karena 

sudah menjadi tugasnya untuk turut campur (The Nature of Job), Informasi 

tertentu yang boleh atau tidak boleh diakses oleh pemerintah (The measures and 

Information available to Government leaders), dan juga ada prosedur yang 
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mengaturnya. Karena adanya sistem pembagian kekuasaan, maka sudah 

sewajarnya kekuasaan yang dimiliki suatu pemerintahan itu terbatas terhadap unit 

pemerintahan yang lainnya. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh 

presiden, namun hal itu tidak berarti jika tidak ada kesepakatan atau persetujuan 

dari legislatif. Seperti yang sudah tercantum dalam Ukraine Freedom Support Act 

2014, segala yang akan dilakukan oleh Presiden untuk mendukung Ukraina semua 

telah di atur oleh Kongres. Kongres mengatur seberapa banyak anggaran yang 

boleh digunakan serta adanya kewajiban bagi presiden untuk melaporkan pada 

kongres mengenai kebijakan yang sudah diimplementasikan. 

5.5.1.2. The measures and Information available to Government leaders 

Dalam pembatasan dan Informasi (The measures and Information 

available to Government leaders), hal ini berkaitan mengeni batasan juga 

informasi yang bisa diakses oleh petinggi pemerintahan. Hal ini dapat mengacu 

pada peran dan wewenang masing-masing golongan dalam pemerintahan. Dalam 

kasus ini, dapat dilihat dari wewenang presiden dalam melakukan negosiasi 

hingga membentuk sebuah perjanjian dengan Ukraina, Rusia, dan negara-negara 

NATO. Sperti yang telah tercantum dalam konstitusi, negosasi dari sebuah 

perjanjian sepenuhnya wewenang presiden dan senat hanya berfungsi 

sebagaimana legislatif. Senat hanya menerima informasi sebanyak yang presiden 

berikan kepada mereka.143 Jadi saat presiden melakukan negosiasi dengan negara-

negara bersangkutan, segala informasi yang diterima saat bernegosiasi akat 

                                                             
143 The Constitution of the United States of America, Art. 2, Sec. 2, Cl. 2 Treaties and 

Appointment of Officers, hal 532 
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disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kehendak presiden mengenai 

bagaimana dan sebanyak apa informasi yang akan diberikan. 

5.5.1.3. Prosedur 

Kemudian adanya Prosedur dalam hal ini adalah prosedur mengenai 

sumber daya manusia atau sumberdaya meterial yang dapat dimanfaatkan. 

Prosedur dalam kebjakan ini, semua telah diatur dalam Ukraine Freedom Support 

Act 2014 dan Arm Export Control Act yang dimiliki Amerika Serikat. Seperti 

yang telah dijelaskan pada indikator The Nature of Job, dalam undang-ungdang 

tersebut telah diatur segalanya mengenai implementasi kebijakan tentang 

bagaimana presiden harus bertindak, kepada siapa dia bertanggung jawab, 

seberapa banyak dana yang diperbolehkan untuk dipakai dan lain-lain.  

Contoh pada Bagian 6 tentang Meningkatkan bantuan Militer untuk 

Pemerintah Ukraina. 144  Bagian ini secara umum berbunyi bahwa presiden 

memiliki kuasa untuk menyediakan artikel dan jasa pertahanan, dan pelatihan 

untuk militer Ukraina, yang mana bantuan itu meliputi senjata ant-tank dan anti-

armor, kru senjata, amunisi, radar, pengendali api, pengukur jarak, dan lain-lain 

sesuai dengan Arm Export Control Act dan Foreign Assistance Act of 1961.145 

Setelah 60 hari dari kebijakan ini dibuat, presiden harus mengirimkan laporan 

mengenai detil persenjataan tersebut kepada Senat khususnya pada bagian the 

Committee on Foreign Relation, the Committee on Appropriations, dan the 

Committee on Armed Service, dan juga House of Representatif pada bagian the 

                                                             
144 22 USC 8925, 2959 
145 ibid 
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Committee on Foreign Affair, the Committee on Appropriations, dan the 

Committee on Armed Service. Selain itu ditentukan pula sejumlah dana pada 

setiap tahun fiskal yakni 100 juta dolar untuk tahun 2015, dan 125 juta dolar 

untuk tahun 2016 dan 2017, dan dan tersebut berlaku dan harus dapat digunakan 

hingga akhir tahun 2018. Serta kewenangan penggunaan dana tersebut untuk 

keperluan persenjataan yang telah disebutkan.146 

Dari sub bab ini dapat disimpulkan bahwa, dalam pembentukan kebijakan 

setiap golongan dalam pemerintahan akan saling berkoodinasi satu dengan yang 

lain karena adanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta 

batasan kekuasaan terhadap satu dengan yang lain. Karena adanya pembagian 

kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan Yudikatif, sangatlah wajar 

dan menjadi suatu keharusan dalam pembagian tanggung jawab sesuai konstitusi 

yang berlaku di Amerika Serikat. 

5.6.Decisions of Government Leaders 

Variabel ini menjelaskan bahwa dari sekian panjang proses organisasional 

dilakukan, pemerintah yang merupakan posisi teratas dari struktur organisasional 

tersebut yang mengambil keptusan. Dalam hal ini, Kabinet Pemerintahan Trump 

dan Kongres yang menentukan diambilnya atau disetujuinya kebijakan tersebut. 

Secara personal Trump memang setuju untuk mengirimkan persenjataan ke 

Ukraina mengingat tidak adanya larangan khusus mengenai hal tersebut. Terlebih 

setelah Menteri Pertahanan Jim Mattis dan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson 

                                                             
146 Ibid, 2960 
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mempresentasikan Decision Memo.147 Sehingga mereka mendiskusikannya secara 

internal sembari mengangkat kondisi De Facto yang sebelumnya dibuat oleh 

Pemerintahan Obama. Kongres saat itu bahkan sudah memberikan suara (Voting) 

untuk memberikan bantuan persenjataan mematikan tersebut namun terhalangi 

oleh keputusan pemerintahan Obama. setelah Trump menghilangkan hambatan 

tersebut pada bulan Desember 2017, akhirnya mereka dapat menyetujui 

pengiriman Javelin missiles.148 

Dari sub bab ini dapat disimpulkan bahwa, apapun kebiasaan ataupun 

prosedur yang telah diterapkan dalam organisasi, Presiden sebagai pimpinan 

tertinggi dalam organisasi dapat menentukan keputusan yang diambil beserta apa 

dan dimana program yang dijalankan, walaupun keputusan merupakan hal diluar 

kebiasaan yang selalu dijalani oleh organisasi. 

 

  

                                                             
147 Josh Rogin, ibid 
148 Julian Borger, ibid 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan Pemerintah Amerika 

Serikat untuk menjual persenjataan bagi Pemerintah Ukraina dilihat dari Model 

Proses Organisasional oleh Graham T Allison. Bahwa keputusan tersebut dibuat 

melewati serangkaian panjang proses organisasional yang melibatkan beberapa 

organisasi-organisasi dalam pemerintahan. 

Setelah dilakukan penelitian terhadap proses perumusan kebijakan 

Pemerintah Amerika Serikat untuk menjual senjata mematikan untuk Pemerintah 

Ukraina terjadi melalui beberapa tahap yaitu, menentukan Organizational Actor, 

kemudian menentukan permasalahan berserta pembagian kekuasaan, menentukan 

parokialisme dalam priritas presepsi dan isu, menganalisa keputusan sebagai 

sebuah hasil dari tindak organisasional (Action as Organizational Output) yang 

didalamnya terdapat Goal atau tujuan, perhatian secara berurutan terhadap tujuan, 

Prosedur Standar Operasional (SOP), Program, pembelajaran dan perubahan 

organisasional. Setelah itu, menentukan pusat koordinasi dan pengawasan dan 

yang terakhir keputusan yang diambil oleh pemimpin pemerintahan. 

Adapun hasil yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut: pada 

penentuan Organizational Actor, Kabinet Kerja Trump (Trump Administration) 

merupakan sebuah hubungan antar beberapa organisasi yang diatas mereka 
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dipimpin oleh kepala pemerintahan, dan organisasi-organisasi yang paling terlibat 

dalam pembuatan keputusan ini adalah Kementrian Pertahanan dan Kementrian 

Luar Negeri Amerika Serikat. Tahap berikutnya yaitu Pemerintah Amerika 

Serikat menganalisa permasalahan yang kemudian ditindak lanjuti oleh organisasi 

yang memiliki kesesuaian bidang dengan isu yang dihadapi, kemudian 

menentukan Parokialisme prioritas, Pemerintah Amerika Serikat menentukan 

prioritasnya, dan presepsinya dalam isu tersebut menyesuaikan fungsi dan peran 

dari organisasi.   

Dalam menganalisa kebijakan sebagai hasil dari tindak organisasional, 

penulis menemukan bahwa adanya ekspektasi yang diharapkan oleh Pemerintah 

Amerika Serikat terhadap dibuatnya kebijakan tersebut dan adanya oleh 

Kementrian Pertahanan dan Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat, lalu 

adanya perhatian berurutan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap isu demi 

terwujudnya tujuan, adanya standar operasional yang mendasari tingkah laku 

organisasi, adanya Program yang dijalankan oleh Pemerintah Amerika Serikat 

dalam menangani isu, menghindari ketidakpastian dengan membangun hubungan 

strategis baik dalam negeri maupun dunia Internasional, dilakukannya pencarian 

berfokus pada permasalahan demi menentukan alternatif, dan Pemerintah 

Amerika Serikat juga mengalami perubahan dan melakukan pembelajaran atau 

penyesuaian.  

Setelah itu, koordinasi dan pengawasan selama perumusan kebijakan telah 

ditentukan oleh peran pemerintahan itu sendiri yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, 

dan yang tertera dalam undang-undang. Pada akhirnya, setelah serangkaian 
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panjang proses organisasional, presiden sebagai kepala pemerintahan mengambil 

keputusan untuk memberikan bantuan militer dengan menjual senjata mematikan 

(defensive weapons) pada pemerintah Ukraina. 

6.2.Saran 

Saran dari penulis untuk peneliti selanjunya yang ingin meneliti mengenai 

kebijakan untuk menjual defensive weapons kepada Pemerintahan Ukraina dapat 

melihat dari segi kepentingan nasional (national interest). Karena ada beberapa 

hal yang mungkin dapat dikaji yaitu tentang mengapa Trump memilih untuk 

mengirimkan persenjataan tersebut walaupun dengan kemungkinan dampak 

negatif yang akan terjadi. Serta mengenai adanya keuntungan ekonomi yang dapat 

dicapai dari perdagangan tersebut. 

 

 

  



105 
 

Daftar Pustaka 
 

 

 

AllGov, Department of State, http://www.allgov.com/departments/department-of-

state?detailsDepartmentID=575  

Authenticated U.S. Government Information,  

Ballotpedia, United States Congress, 

https://ballotpedia.org/United_States_Congress  

CONGRESS.GOV, Ukraine Freedom Support Act, 

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828/actions  

Connor Finnegan, US Announces Sale of anti-tank Missiles to Ukraine over 

Russian Opposition, https://abcnews.go.com/International/us-announces-

sale-anti-tank-missiles-ukraine-russian/story?id=53450406 (diakses pada 

tanggal 24 November 2018) 

Cory Welt, 2017, Ukraine:Bacground and U.S. Policy, Congressional Research 

Service, 1 November 2017 

Daniel Depetris, Russia will Retaliate after US Supplies Lethal weapon to ukraine, 

https://breakingdefense.com/2017/12/russia-will-retaliate-after-u-s-

supplies-lethal-weapons-to-ukraine/ (diakses pada tanggal 29 Novermber 

2018) 

Demetri Devastopulo & Roman Olearchyk, Trump to Supply Ukranian Military 

with Weapons, https://www.ft.com/content/b872e268-e7ea-11e7-bd17-

521324c81e23, (diakses tanggal 25 Desember 2017) 

Department of Defense 1994, 

https://govinfo.library.unt.edu/npr/library/status/mission/mdod.htm ) 

http://www.allgov.com/departments/department-of-state?detailsDepartmentID=575
http://www.allgov.com/departments/department-of-state?detailsDepartmentID=575
https://ballotpedia.org/United_States_Congress
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828/actions
https://abcnews.go.com/International/us-announces-sale-anti-tank-missiles-ukraine-russian/story?id=53450406
https://abcnews.go.com/International/us-announces-sale-anti-tank-missiles-ukraine-russian/story?id=53450406
https://breakingdefense.com/2017/12/russia-will-retaliate-after-u-s-supplies-lethal-weapons-to-ukraine/
https://breakingdefense.com/2017/12/russia-will-retaliate-after-u-s-supplies-lethal-weapons-to-ukraine/
https://www.ft.com/content/b872e268-e7ea-11e7-bd17-521324c81e23
https://www.ft.com/content/b872e268-e7ea-11e7-bd17-521324c81e23
https://govinfo.library.unt.edu/npr/library/status/mission/mdod.htm


106 
 

Eric Schmitt dan Andrew E. Kramer, Pentagon and State Departement Said to 

Propose Arming Ukraine, 

https://www.nytimes.com/2017/08/01/world/europe/pentagon-and-state-

department-are-said-to-propose-arming-ukraine.html (diakses pada tanggal 

25 November 2018) 

Foreign Policy, Ukrain Freedom Support Act 2014, 

http://www.foreignpolicy.ru/en/analyses/ukraine-freedom-support-act-of-

2014/  

Govtrack, Members of Congress, https://www.govtrack.us/congress/members  

Graham T Allison, Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, The 

American Political Science Review, Vol.63, No. 3, Harvard University. 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/12/22/lethal-weapons-

ukraine/978538001/ (diakses pada tanggal 29 November 2018) 

Jeet Heer, The Dangerous Incoherence of Trump’s Russia Policy, 

https://newrepublic.com/article/146397/dangerous-incoherence-trumps-

russia-policy (diakses tanggal 25 Desember 2017) 

Joe Gould and Howard Altman, What You Need to Know About the US Pakage to 

Ukraine that Trump Delayed, 

https://www.defensenews.com/congress/2019/09/25/what-you-need-to-know-

about-the-us-aid-package-to-ukraine-that-trump-delayed/ (diakses tanggal 15 

Desember 2019) 

Josh Rogin, Trump administration approves lethal arms sales to Ukraine, 

https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-

https://www.nytimes.com/2017/08/01/world/europe/pentagon-and-state-department-are-said-to-propose-arming-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2017/08/01/world/europe/pentagon-and-state-department-are-said-to-propose-arming-ukraine.html
http://www.foreignpolicy.ru/en/analyses/ukraine-freedom-support-act-of-2014/
http://www.foreignpolicy.ru/en/analyses/ukraine-freedom-support-act-of-2014/
https://www.govtrack.us/congress/members
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/12/22/lethal-weapons-ukraine/978538001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/12/22/lethal-weapons-ukraine/978538001/
https://newrepublic.com/article/146397/dangerous-incoherence-trumps-russia-policy
https://newrepublic.com/article/146397/dangerous-incoherence-trumps-russia-policy
https://www.defensenews.com/congress/2019/09/25/what-you-need-to-know-about-the-us-aid-package-to-ukraine-that-trump-delayed/
https://www.defensenews.com/congress/2019/09/25/what-you-need-to-know-about-the-us-aid-package-to-ukraine-that-trump-delayed/
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-lethal-arms-sales-to-ukraine/?utm_term=.c105ac79948e


107 
 

administration-approves-lethal-arms-sales-to-

ukraine/?utm_term=.c105ac79948e (diakses tanggal 25 Desember 2017) 

Julian Borger, US Ready to Boost Arms Supplies to Ukraine for Naval and Air 

Forces, Envoy Says, Exclusive: Former Ambassador for Natto Kurt 

Volker tells the Guardian US and Rusia stil devided on how to deploy UN 

Peacekeeper to end four-year war, 

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/ukraine-kurt-volker-us-

arms-supplies (diakses tanggal 3 Juni 2019) 

Liana Semchuk,Ukraine: US Arms Sales Making Big Bussiness Money While 

Ordinary People Pay the Price, https://theconversation.com/ukraine-us-

arms-sales-making-big-business-money-while-ordinary-people-pay-the-

price-114238 (diakses tanggal 1 Juli 2019) 

Natasha Bertrand, Ukraine’s Sucsessful Courtship of Trump, 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/05/ukraines-successful-

courtship-of-trump/559526/ (Diakses pada Tanggal 17 Mei 2019) 

Paul A. Anderson, Decision Making by Objection and the Cuban Missile Crisis, 

Vol. 28, No. 2 (Jun., 1983), pp. 201-222, 

https://www.jstor.org/stable/2392618?read-

now=1&seq=1#page_scan_tab_contents   

Rebecca Kheel, General US Considering more Weapons for Ukraine, 

https://thehill.com/policy/defense/432659-general-us-considering-more-

weapons-for-ukraine (diakses tanggal 4 Juni 2019) 

https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-lethal-arms-sales-to-ukraine/?utm_term=.c105ac79948e
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-lethal-arms-sales-to-ukraine/?utm_term=.c105ac79948e
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/ukraine-kurt-volker-us-arms-supplies
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/ukraine-kurt-volker-us-arms-supplies
https://theconversation.com/ukraine-us-arms-sales-making-big-business-money-while-ordinary-people-pay-the-price-114238
https://theconversation.com/ukraine-us-arms-sales-making-big-business-money-while-ordinary-people-pay-the-price-114238
https://theconversation.com/ukraine-us-arms-sales-making-big-business-money-while-ordinary-people-pay-the-price-114238
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/05/ukraines-successful-courtship-of-trump/559526/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/05/ukraines-successful-courtship-of-trump/559526/
https://www.jstor.org/stable/2392618
https://www.jstor.org/stable/2392618
https://thehill.com/policy/defense/432659-general-us-considering-more-weapons-for-ukraine
https://thehill.com/policy/defense/432659-general-us-considering-more-weapons-for-ukraine


108 
 

Senate, 2016, The Constitution of the United States of America Analysis and 

Interpretation, Centennial Edition, Conressional Research Service, Library 

of Congress, Washington. 

Tim Kreuttner, Col., dkk, A Joint and Operational Approach for Security 

Assistance for Gorgia and Ukraine,  Military Review, Maret-April 2018 

TresnSosial: Siapa Donald Trump dan Berbagai Hal Kontroversial yang 

Diyakininya Termasuk Pengawasan Masjid, 

www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151208_trensosial_10hal_donal

dtrump (diakses tanggal 25 Desember 2017) 

U.S. Capitol, About Congress, https://www.visitthecapitol.gov/about-congress   

U.S. Department of Defense, https://www.usa.gov/federal-agencies/u-s-

department-of-defense (diakses pada tanggal 5 Februari 2019) 

U.S. Department of State, Foreign Operations Assistance: Ukraine, 

https://www.state.gov/foreign-operations-assistance-ukraine/ (diakses 

tanggal 10 Juli 2019) 

USAID explorer.usaid.gov  

 

Ukraine Freedom Support Act 2014, Background and Key Details 

Vincent L. Morelli, 2017, Ukraine: Current Issues and U.S. Policy, Congressional 

Research Service, 3 Januari 2017 

  

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151208_trensosial_10hal_donaldtrump
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151208_trensosial_10hal_donaldtrump
https://www.visitthecapitol.gov/about-congress/what-congress-does
https://www.usa.gov/federal-agencies/u-s-department-of-defense
https://www.usa.gov/federal-agencies/u-s-department-of-defense
https://www.state.gov/foreign-operations-assistance-ukraine/


109 
 

Lampiran 

 


